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MCD122
Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική και ταινίες
Απολαύστε κινηματογραφικό ήχο που γεμίζει το δωμάτιο, με το σύστημα micro component DVD 

της Philips. Το σύστημα με συνολική ισχύ εξόδου 40W RMS σάς επιτρέπει να νιώθετε κάθε 

ηχητικό εφέ. Επιπλέον, διαθέτει USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής.

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
• Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
• Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 40W RMS
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής



 USB Direct

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο 
σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή 
μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε 
αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 

ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με 
ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που 
επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη 
συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα 
αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

40W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 
40W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο 
περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η 
ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Αναπαραγωγή DVD, DivX & MP3/
WMA-CD

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι 
συμβατή με τους περισσότερους δίσκους 
DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα 
αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα 
ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή 
ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο 
ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην 
υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη 
DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε 
κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά 
μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης 
βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει 
να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, 
τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως 
CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.
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Ήχος
• Ισχύς: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού 
ήχου, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4"
• Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Αναπαραγωγή βίντεο
• Κωδικός περιοχής DVD: 2
• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD 
εικόνων, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, DVD, DVD+RW

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, γωνία, Ζουμ, αργή κίνηση, γονικός έλεγχος, 
PBC, μενού δίσκου, γρήγορη κίνηση πίσω, 
γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή

• Βελτίωση εικόνας: προοδευτική σάρωση

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• RDS: Ρολόι RDS, όνομα σταθμού, τύπος 
προγράμματος

• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: 2xRCA (Ήχος), έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο, έξοδος σύνθετου 
σήματος βίντεο (CVBS), ψηφιακή ομοαξονική 

έξοδος ήχου, Ακουστικά (3,5 χιλ.), Έξοδος 
SCART

• Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
• USB: Host USB

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Αριθμός δίσκων: 1
• Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο εικόνας σύνθετου 
σήματος (Y), καλώδιο ρεύματος

• Τηλεχειριστήριο: 38 πλήκτρων με μπαταρία 
λιθίου

• Άλλα: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Εγχειρίδιο χρήσεως

• Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας 
κάλυψης

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 6 κ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

140 x 160 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 220 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 240 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 395 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 90 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 310 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 220 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 280 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V

Πράσινο
• Eco Power standby: 1 W

Αναπαραγωγή ψηφιακών 
φωτογραφιών
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

CD εικόνων
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
•
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