
 

Philips
DVD mikro mozirendszer

HDMI 1080i

MCD988
A falról visszaverődő surround hang

Dolby Virtual hangsugárzókkal
Az MCD988 készülék a Philips mozgó surround hangzásával a legjobb moziélményt 
nyújtja. A különleges kialakítású Dolby Virtual hangsugárzók hangvisszaadása a nappaliba 
varázsolja a tökéletes moziélményt.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DviX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Folyamatos moziélményt nyújtó kettős DVD-váltó
• 1080i HDMI nagyfelbontású video-felkonvertálással
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
• Dolby Virtual hangsugárzó a házimoziélmény megteremtéséhez
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Philips mozgó surround hangzás a kiváló hangélmény érdekében
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Összteljesítmény 400 W RMS az aktív mélynyomóval
• Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
• Távvezérlővel optimális helyzetbe állítható hangsugárzók

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel
 



 1080i HDMI
A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész 
rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely 
digitális HD video- és digitális többcsatornás 
audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az 
analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes 
minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek 
teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé 
tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális 
videointerfész).

Progresszív pásztázás
A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi 
a kép függőleges felbontását, ami láthatóan 
sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, 
hogy először a páratlan félképet küldené a 
képernyőre, amit majd a páros félkép követ, 
mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így 
azonnal maximális felbontást használó, teljes 
kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi 
szem élesebb képet érzékel sorstruktúra 
nélkül.

Mozgó surround hangzás
A Dolby Virtual Speaker technológiával 
megvalósított mozgó surround hangzás 
„vizuális” dimenzióval bővíti a hang- és 
videoélményt. A magával ragadó, surround 
hangzás szinte mozgásba hozza rendszert. A 
felső hangszóró és a fém hangszórófejek 
automatizált „mozgása” hozza létre a térhatású 
hangélményt. A mozgó hangszórók együttese 
„hangsugárélményt” nyújt, vagyis a hallgató 
hangtere kitágul és kiterjed a teljes helyiségre.

Dolby Virtual hangsugárzó
A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult 
audiovirtualizációs technológia, amely 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
produkál kéthangsugárzós rendszerrel. A 
speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok 
hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet szonikus jellemzőit. A DVD-
lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével 
még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II 
feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló 
minőségű sztereohangforrással megvalósítható 
az élethű, többcsatornás surround hangzás. 
Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre 
és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen 
betöltse a helyiséget.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB direct
Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 
digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.
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• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
•

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i), 

Videofelbontás felkonvertálása, Videofelbontás 
felkonvertálása

Hang
• Kimenő teljesítmény: Összesen 400 W RMS
• Hangkiemelés: Mozgó hangszórók, Digitális 

hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 
mélyhangkiemelés, Fiziológiai hangerő, „D" 
osztályú digitális erősítő

• Hangrendszer: Dolby Virtual hangszóró, Dolby 
Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 2 x 

2"-es magassugárzó, 2 x 4"-es mélynyomó
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 8"-es mélyhangszóró

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

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

Kameraállás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Lemezmenü, Gyors vissza, Gyors előre, OSD, 
Lassítás visszafelé, Lassítás előre

• DVD régiókód: 2
• Betöltő típus: Motoros
• Videobővítés: Progresszív pásztázás
• Lemezek száma: 2

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

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlen sorrendű lejátszás, 20 
programozható műsorszám

• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Előlap, Motoros
• USB Direct módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás, 
Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Program típus, Rádiótext, RDS órabeállítás, 

Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonali bemenet, 3,5 mm
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, Digitális koaxiális 

audiokimenet, Aktív mélynyomó előerősítő 
kimenet, AV kimenet, DIN csatlakozás, HDMI 
kimenet

• Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr 
(cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART

• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD kijelző
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Angol, 

Francia, Spanyol, Holland, Német, Olasz, Portugál, 
Svéd, Török

• Jelölések: DIM üzemmód
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 csavar falra szereléshez, 

Audio/Video kábel, FM antenna, Garanciafüzet, 
Gyors felhasználói útmutató

• Távvezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

496 x 1072 x 366 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

430 x 225 x 141 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

198 x 649 x 163 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

430 x 265 x 292 mm
• Súly csomagolással együtt: 20 kg

Áram
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