
 

 

„Philips“
Komponentinė DVD 
mikrosistema

MCD122
Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite, klausydami puikų muzikos ir filmų garsą
Klausykite kambarį užpildantį „Philips“ komponentų DVD mikrosistemos garsą. Ši 40W 
RMS maksimalios galios sistema atkurs jums visus garso efektus. Taip pat yra USB Direct 
prievadas nuotraukų peržiūrėjimui ir muzikos atkūrimui.

Praturtinkite filmų žiūrėjimo pojūčius
• „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
• Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD
• Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• „USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 40W RMS bendra išvesties galia
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Pradėkite dieną savaip
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos



 „USB Direct“

Paprasčiausiai prijunkite savo USB prietaisą 
prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine 
muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„Dolby Digital“

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis 
daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ 
pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą 
garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį 
garsą.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, 
paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo 
mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto 
nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, 
galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo 
stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo 
nustatyti dažnių.

40W RMS

Ši sistema turi 40W RMS bendros išvesties 
galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra 
tipinis garso galios matavimo vienetas arba 
vatais matuojama elektros energija, kuri yra 
perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. 
Elektros energijos kiekis, perduodamas į 
garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia 
generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo 
didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 

režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Leiskite DVD, DivX ir MP3/WMA-CD

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma 
DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX®“, 
(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture 
CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD 
(„Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė 
nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD 
dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi 
palaikomas „DivX®“, galite mėgautis „DivX®“ 
formato vaizdo įrašais. „DivX®“ medijos 
formatas yra MPEG4 paremta vaizdo 
glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti 
didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius 
klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų 
laikmenose.

Progresinis skenavimas

Progresinis skenavimas dvigubai padidina 
vertikalią vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami 
žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad 
pirmiausia į ekraną skleisti lauką, kurį sudaro 
nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis 
linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. 
Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, 
naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu 
greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.
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Garsas
• Išvesties galia: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso 

reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių 
stiprinimas, „Dolby Digital“

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 4 col. žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Vaizdo atkūrimas
• DVD regiono kodas: 2
• Atkuriama medija: DivX, DVD-Video, vaizdo CD, 

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

• Disko atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampinis, 
išdidinimas, Sulėtinimas, Tėvų kontrolė, PBC, 
Disko meniu, Greitas įrašo sukimas atgal, Greitas 
įrašo sukimas pirmyn, OSD, Atnaujinti grojimą po 
sustabdymo

• Video pagerinimas: Progresinis skenavimas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Kita: ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• RDS: RDS laikrodžio nustatymas, Stoties 

pavadinimas, Programos pavadinimas
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: 2xRCA (garso), 

komponentinė vaizdo išvestis, komponentinė 
vaizdo išvestis (CVBS), skaitmeninė garso 

koaksialinė išvestis, Ausinės (3,5 mm), SCART 
išvestis

• Aux įvestis: 2xRCA (garso)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

• USB: USB jungtis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas
• Diskų skaičius: 1
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Išjungimo 

laikmatis
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Ekrano tipas: LCD ekranas

Priedai
• Laidai / jungtys: kompozitinis vaizdo kabelis (Y), 

Maitinimo laidas
• Nuotolinis valdymas: 38 mygtukai su ličio baterija
• Kita: FM antena, Greitos pradžios vadovas, 

Vartotojo vadovas
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 6 kg
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

140 x 160 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 220 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 240 mm
• Pakuotės plotis: 395 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 90 mm
• Pakuotės aukštis: 310 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 220 mm
• Pakuotės gylis: 280 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50 Hz
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240 V

Žalias
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra
• Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

vaizdo CD
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
•
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