
 

 

Philips
Microsistem DVD 
compozit

MCD122
Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente
Sunetul cinematografic ce umple camera este garantat cu microsistemul cu componente şi 
DVD Philips. Sistemul cu o putere totală de 40 W RMS vă permite să simţiţi fiecare efect 
acustic. Este dotat, de asemenea, cu USB Direct pentru redare de fotografii şi muzică.

O experienţă cinematografică mai profundă
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii

Pentru o experienţă audio mai bogată
• USB Direct pentru redare muzică și fotografii
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 40 W RMS
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Începeţi ziua cum doriţi
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Funcţiile timer cu funcţie Sleep și Wake-Up



 USB Direct

Conectaţi, pur și simplu, echipamentul USB la 
sistem și partajaţi muzica și fotografiile digitale 
stocate împreună cu familia și prietenii.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 

utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

40 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 40 
W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a 
mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea 
discurilor DVD și CD disponibile pe piaţă. 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redate pe 
player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". 
Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât 
a unui VCD, oferind în special o imagine mult 
mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei 
superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura 
filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul 
media DivX este o tehnologie de compresie 
video bazată pe MPEG4, care vă permite să 
salvaţi fișiere video de dimensiuni mari, cum ar 
fi filme, trailere de filme și videoclipuri 
muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/
RW și discuri DVD.
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Sunet
• Putere de ieșire: 40 W, 2 x 20 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 4"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare video
• Cod regiune DVD: 2
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, picture CD, 

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

• Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, Zoom, 
Redare lentă, Restricţionare acces minori, PBC, 
meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă 
înainte, OSD, Continuare redare de la locul opririi

• Caracteristici superioare video: scanare progresivă

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Altele: Acceptă etichete ID3
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• RDS: reglare ceas prin RDS, nume post de radio, 

tip program
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire 

component video, ieșire semnal video compozit 

(CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 
mm), Ieșire SCART

• Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Număr de discuri: 1
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: tavă
• Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii
• Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y), cablu 

de alimentare
• Telecomandă: 38 de taste și baterie cu litiu
• Altele: Antenă FM, Ghid de iniţiere rapidă, Manual 

de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 6 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 160 mm
• Înălţime boxă principală: 220 mm
• Adâncime unitate principală: 240 mm
• Lăţime ambalaj: 395 mm
• Înălţime unitate principală: 90 mm
• Înălţime ambalaj: 310 mm
• Lăţime unitate principală: 220 mm
• Adâncime ambalaj: 280 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde
• Eco Power standby: 1 W

Redare foto digitală
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

picture CD
• Format de compresie a imaginii: JPEG
•
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