
 

 

Philips
DVD 
komponentmikrosüsteem

MCD122
Helist haaratud

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega
Philipsi DVD komponentmikrosüsteemiga võite kinolaadses, ruumi täitvas helis kindel olla. 
40 W RMS väljundvõimsusega kõlarisüsteemi abil tunnetate iga heliefekti. Seadmel on ka 
USB Direct fotode kuvamiseks ja muusika esitamiseks.

Rikastage oma filmielamust
• Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine
• Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Rikastage oma muusikaelamust
• USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
• Väljundvõimsus 40 W RMS
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Äratus- ja unetaimeri funktsioonid



 USB Direct

Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga 
ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja 
fotosid pere ja sõpradega.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral 
kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle 
probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse 
dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast 
heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Dolby Digital

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli 
standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva 
loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete 
suurepärase kvaliteediga ja realistlikku 
ruumilist heli.

Digitaalhäälestus ja jaamad

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, 
ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja 
hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud 
raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama 
kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust 
otsima.

40 W RMS

Selle Philipsi kõlari väljundvõimsus on 40 W 
RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, 
helivõimsust või täpsemalt helivõimendist 
kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida 
väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav 
elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab 
tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on 
võimsus vattides, seda suurema võimsusega on 
kõlarist esitatav heli.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt 
seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, 
et optimeerida sagedusvahemikke erinevate 
muusikastiilide jaoks. Igas režiimis 
reguleeritakse graafilise ekvalaiseri 

automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse 
valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid 
helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab 
muusika parimat esitamist, reguleerides heli 
tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale 
sobivaks.

DVD, DivX ja MP3/WMA-CD esitamine

Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku 
saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles 
saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, 
MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-
plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super 
VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga 
kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on 
selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i 
toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga 
videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-
vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille 
abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, 
treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning 
DVD-plaatidele.

Täiskaadrilaotus

Täiskaadrilaotus kahekordistab pildi vertikaalse 
eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt 
teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile 
esmalt paarituarvulistest joontest koosnev 
kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest 
koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised 
samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, 
kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise 
kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel 
pole joontest koosnevat struktuuri.
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Heli
• Väljundvõimsus: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 4 režiimi, 

Dünaamiline bassivõimendi, Dolby Digital

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 4" basskõlar
• Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Video taasesitus
• DVD piirkonnakood: 2
• Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, pildi- 

CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD, DVD+RW

• Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, 
Suum, Aegluubis, Vanemakontroll, PBC, Plaadi 
menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, 
OSD, Peatatud esituse jätkamine

• Video täiustused: Täiskaadrilaotus

Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB mälupulk
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Muu: ID3-sildi tugi
• USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, 
Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn
• RDS: RDS kella seadistamine, Jaama nimi, 

Programmi tüüp
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Ühenduvus
• Audio-/videoväljund: 2 x RCA (heli), 

Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) 

väljund, digitaalheli koaksiaalväljund, Kõrvaklappide 
väljund (3,5 mm), SCART-väljund

• Aux-sisend: 2 x RCA (heli)
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
• USB: USB host

Mugavus
• Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus 

USB-seadme esitamisega
• Ketaste arv: 1
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Laadija tüüp: Alus
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Komposiitvideokaabel (Y), 

Toitejuhe
• Kaugjuhtimispult: 38 nupuga ja liitiumakuga
• Muu: FM antenn, Kiirjuhend, Kasutusjuhend
• Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed
• Kogukaal: 6 kg
• Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 160 mm
• Peakõlari kõrgus: 220 mm
• Peaseadme sügavus: 240 mm
• Pakendi laius: 395 mm
• Peaseadme kõrgus: 90 mm
• Pakendi kõrgus: 310 mm
• Peaseadme laius: 220 mm
• Pakendi sügavus: 280 mm

Võimsus
• Toiteallikas: 50 Hz
• Toiteallikas: 220–240 V

Roheline
• Ooterežiim Eco Power: 1 W

Digifotode esitus
• Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

pildi- CD
• Pilditihendusvorming: JPEG
•

MCD122/12

Spetsifikatsioon
DVD komponentmikrosüsteem

http://www.philips.com

