
 

 

Philips
Component DVD mikro 
sistēma

MCD122
Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku un filmām
Piepildiet telpu ar kinematogrāfisku skaņu, izmantojot Philips Component DVD mikro 
sistēmu. Skaļruņu sistēma ar 40 W RMS kopējo izejas jaudu ļauj sajust katru skaņas efektu. 
Ietverta arī USB Direct tehnoloģija fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai.

Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi
• Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
• Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem
• Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• 40 W RMS kopējā izejas jauda
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas



 USB Direct

Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un 
dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un 
fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz 
maksimumam, akcentējot mūzikas zemās 
frekvences skaņas saturu visā skaļuma 
iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – 
ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās 
frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to 
novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi 
pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes 
skaņu pat niecīgā skaļumā.

Dolby Digital

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie 
digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas 

atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas 
apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas 
kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar 
reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

40 W RMS

Šiem Philips skaļruņiem ir 40 W RMS kopējā 
izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas 
ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb 
elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas 
pastiprinātāja un ko mēra vatos. 
Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem 
skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto 
skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka 
ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš 
iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās 
mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai 
optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu 
mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku 
stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski 
noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu 
būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas 
stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole 
atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no 
mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu 
līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas 
veidam.

Atskaņojiet DVD, DivX un MP3/WMA-
CD

Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu 
tirdzniecībā pieejamo DVD disku un 
kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/
WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – 
atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD 
nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir 
daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki 
attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir 
augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt 
DivX® kodētos video. DivX datu nesēju 
formāts ir MPEG4 video saspiešanas 
tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus 
failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un 
mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/
RW un DVD ierakstāmajos diskos.
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Skaņa
• Izejas jauda: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr., Dolby 
Digital

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Video atskaņošana
• DVD reģiona kods: 2
• Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD 

ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD disks, DVD+RW

• Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, leņķis, 
Tālummaiņa, palēnināta kustība, vecāku kontrole, 
PBC, diska izvēlne, ātri patīt atpakaļ, ātri patīt uz 
priekšu, OSD, atsākt atskaņošanu no apturēšanas 
vietas

• Video pastiprinājums: progresīvā skenēšanas 
tehnoloģija

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Citi: ID3 tagu atbalsts
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• RDS: RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas 

nosaukums, programmas veids
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Savienojamība
• Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu 

video izeja, kompozītvideo (CVBS) izeja, digitālā 
audio koaksiālā izeja, Austiņas (3,5 mm), SCART 
izeja

• Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
• USB: USB resurss

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Disku skaits: 1
• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Ielādētāja tips: nodalījums
• Displeja tips: LCD displejs

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: kompozītvideo kabelis (Y), 

strāvas vads
• Tālvadības pults: 38 taustiņi ar litija bateriju
• Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja 

rokasgrāmata
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Bruto svars: 6 kg
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 160 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 220 mm
• Ierīces dziļums: 240 mm
• Iesaiņojuma platums: 395 mm
• Ierīces augstums: 90 mm
• Iesaiņojuma augstums: 310 mm
• Ierīces platums: 220 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 280 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 50 Hz
• Barošanas avots: 220-240 V

Zaļš
• Eco gaidstāves režīms: 1 W

Digitālo fotoattēlu rādīšana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/

+RW, CD ar attēliem
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
•
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