
 

 

Philips
Komponens DVD-
mikrorendszer

MCD122
A hangzás bűvöletében

Kapcsolódjon ki nagyszerű zenével és filmekkel
Ismerje meg a Philips komponens DVD mikro rendszer nyújtotta moziélmény szobát betöltő 
hangzását. A rendszer 40 W RMS kimeneti összteljesítménye lehetővé teszi, hogy minden egyes 
hang eljusson Önhöz. Az USB Direct pedig a fényképek és a zene lejátszásáról gondoskodik.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 40 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 
digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 

működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

40 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 40 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Digitális hangzásszabályzás

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.

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD 
lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, 
(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture 
CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. 
Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az 
SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a 
nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb 
képet biztosít. A DivX® támogatottság azt 
jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet 
meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 
alapú videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezen.
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Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Dolby 
Digital

Hangszórók
• Hangszórók: 4"-es mélyhangszóró
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Videolejátszás
• DVD régiókód: 2
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállás, 
Nagyítás, lassú mozgás, szülői felügyelet, PBC, 
lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, 
OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

• Javított videó: progresszív pásztázás

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

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyebek: ID3-tag támogatás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• RDS: RDS órabeállítás, állomásnév, programtípus
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens 

videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), 
digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5 

mm-es), SCART kimenet
• Aux be: 2xRCA (audió)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB: USB gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Tárcsaszám: 1
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: tálca
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), 

Hálózati tápkábel
• Távvezérlő: 38-gombos, lítiumelemmel
• Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató, Felhasználói kézikönyv
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 6 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 160 mm
• Fő hangszóró magassága: 220 mm
• Főegység mélysége: 240 mm
• Csomag szélessége: 395 mm
• Főegység magassága: 90 mm
• Csomag magassága: 310 mm
• Főegység szélessége: 220 mm
• Csomag mélysége: 280 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
•
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