
 

 

Philips
DVD mikro mozirendszer

DivX

MCD908
Hi-Fi hangzás kompakt méretben

Az elegáns és kompakt kivitelű, Hi-Fi csövekkel ellátott Philips DVD MCD908 mikro mozirendszer a 

síkképernyős televíziók ideális kiegészítője. Otthonát igazi szórakoztató központtá alakíthatja, ahol kiváló 

minőségű hangzást élvezhet, filmjeit és JPEG-képeit pedig nagy felbontásban tekintheti meg.

Audiofil szintű hangzásélmény
• Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért
• D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
• Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
• Dóm középsugárzók és mélynyomó a kristálytiszta hangzásért
• Aranyozott hangszórócsatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 2x75 W RMS/ 2x150 W zenei teljesítmény

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• HDMI kimenet digitális nagyfelbontású video- és digitális audiofelvételhez
• 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Minőségi alumínium ház és valódi fából készült hangszórók
• A lapos gombokkal rendelkező távvezérlő hátlapja bőr, előlapja fém



 Kiváló minőségű Hi-Fi csövek
A beépített Hi-Fi csövek professzionálisan 
kiváló hangminőséget nyújtanak. Az analóg 
csövek a fülnek kellemes hangdinamikát 
garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön 
tiszta, pontos, lágy és élethű hangminőséget 
élvezhet.

D osztályú erősítő
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg 
jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet 
digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy 
demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső 
kimenet. A felerősített digitális kimenet a 
digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb 
hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D 
osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal 
nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos 
AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis 
helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

szalagos magassugárzó 
mikrorendszerben
A Neodímium szalagos magassugárzó olyan 
magassugárzó, amely dinamikus és harmonikus 
hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan 
fejlett audiorendszerekben használatos, hogy 
az eredetit kitűnően megközelítő hangot 
állítsanak elő. A hagyományos kúpos 
magassugárzók saját torzító hatásukat is 

hozzáadják a hanghoz, míg a monopol 
neodímium szalagos magassugárzók magas 
frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos 
sugárzási struktúrában. Ez drámai módon 
megnöveli a hangspektrum szélességét a 
magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a 
központi hely zónáját, ezzel a kompakt 
audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és 
természetes hangot állít elő.

Dóm középsugárzó
A közép-magas tartományú selyem dóm 
hangszóró és az ultrahangos szalagos 
magassugárzó párosa lenyűgöző 
hangminőséget nyújt. A selyem hangszóró 
meleg hangzást, a szalagos magassugárzó pedig 
tiszta és dinamikus sztereó hangzást biztosít. A 
torzítatlan és tiszta, széles sávú hang 
harmonikus elegyét élvezheti... olyan lágy, mint 
a selyem.

Aranybevonatú hangszórócsatlakozó
Az aranybevonatú hangszórócsatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.

HDMI kimenet
A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely 
digitális HD video- és digitális többcsatornás 
audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg 
jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű 
képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen 
zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele 
kompatibilis a DVI-vel.

12 bit/108 Mhz videó DAC
A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg 
átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden 
részletét. Finom árnyékokat és egyenletes 
színátmeneteket nyújt, így a kép 
természetesebb és élénkebb. A hagyományos 
10bit-es DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy 
képernyők és projektorok használatakor.

A távvezérlő hátoldala bőr bevonatú
A karcsú kialakítás és a kényelmesen kis súly 
tökéletes egyensúlya igazi élvezetté teszi ennek 
az ergonomikus tervezésű távvezérlőnek a 
használatát. A fémes bevonatú lapos előlapot 
vonzó megjelenésű, valódi bőr hátlap egészíti 
ki, míg a stílusos, pontosan működő 
billentyűzet magas fokú kezelhetőséget nyújt. 
Élvezze a letisztult megjelenés és az egyszerű 
irányíthatóság együttesét.
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i), 

Videofelbontás felkonvertálása, video-
túlmintavételezés

Hang
• Kimenő teljesítmény: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Elektroncsöves előerősítő, „D" 

osztályú digitális erősítő, Fiziológiai hangerő, 
Magas/mély hangok szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3 utas, Szalagos magassugárzó, Dóm 

középsugárzó, 5"-es mélynyomó, Aranyozott 
hangszórócsatlakozók, Levehető hangszórórácsok

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD 

videó, Kép-CD, Video CD/SVCD
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, 

Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Dinamikatartomány összenyomása

• DVD régiókód: 2
• Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Motoros, Tálca

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40
• RDS: Rádiótext, RDS órabeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
• Aux be: 1 x (bal/jobb) / RCA
• Egyéb csatlakozások: Aktív mélynyomó elő-

kimenet, Digitális koaxiális audiokimenet, Digitális 
optikai kimenet, FM antenna, Vonalkimenet, MW 
antenna, HDMI-kimenet

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: holland, 

angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, 
török

• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Vezérlőkábel, FM/MW antenna, Garanciafüzet, 
Gyors felhasználói útmutató

• Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

250 x 180 x 280 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

205 x 329 x 240 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

755 x 417 x 330 mm
• Súly csomagolással együtt: 23 kg

Feszültség
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
•
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