
 

 

Philips
Komponentní 
mikrosystém s DVD přehr.

MCD122
Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby a filmů
Komponentní mikrosystém Philips s DVD přehrávačem vás přesvědčí filmovým zvukem, který naplní 

celou místnost. Systém s celkovým výstupním výkonem 40 W RMS umožňuje cítit každý zvukový efekt. 

Přístroj je též vybaven připojením USB Direct k prohlížení fotografií a přehrávání hudby.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 40 W RMS
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Začněte den podle sebe
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Funkce budíku a časovače vypnutí



 Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 

lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

40 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 40 W 
RMS. RMS neboli Root Mean Square je 
typickým způsobem měření zvukového výkonu 
neboli elektrického výkonu přeneseného 
z audiozesilovače do reproduktoru, který je 
měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon 
závisí na množství elektrické energie dodané 
reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je 
výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 
trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 
u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.
MCD122/12

Přednosti
Komponentní mikrosystém s DVD přehr.



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Výstupní výkon: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: 4" basový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání videa
• Kód oblasti DVD: 2
• Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, 

obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, 
Zvětšení, Zpomalený chod, Rodičovský zámek, 
PBC, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, rychlý 
posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa 
zastavení

• Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / 
náhodné přehrávání / program

• Jiné: Podpora ID3 tagů
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: anténa VKV
• Systém RDS: Nastavení hodin RDS, název stanice, 

typ programu
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Možnosti připojení
• Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup 

komponentního videa, výstup kompozitního videa 

(CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka 
(3,5 mm), Výstup SCART

• Vstup Aux: 2 x RCA (audio)
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Počet kotoučků: 1
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: zásuvka
• Typ obrazovky: Displej LCD

Příslušenství
• Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), 

síťová šňůra
• Dálkový ovladač: 38 tlačítek a lithiová baterie
• Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému 

použití, Uživatelský manuál
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 6 kg
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

140 x 160 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 220 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
• Šířka balení: 395 mm
• Výška hlavní jednotky: 90 mm
• Výška balení: 310 mm
• Šířka hlavní jednotky: 220 mm
• Hloubka balení: 280 mm

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz
• Napájení: 220 - 240 V

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrazový disk CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
•
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