
 

 

Philips
Komponent DVD-
mikrosystem

100 W

MCD712
Lidenskap for lyd

Slapp av med flott musikk og fine filmer
Opplev lyd med kinokvalitet hjemme med komponent DVD-mikroanlegget fra Philips. 
Koble til en USB-kompatibel enhet for foto og MP3-/WMA-musikkavspilling med 
førsteklasses lyd. Dramatisk lyd er tilgjengelig med 100 W RMS total utgangseffekt.

Gjør filmopplevelsen bedre
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

En rikere lydopplevelse
• USB Direct for avspilling av bilder og musikk
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Loudness for bass- og diskantøkning
• 100 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
• RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester
• Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer



 USB Direct

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret 
digital musikk og digitale bilder med familie og 
venner.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 

motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Volum
Det er vanskelig å høre høye og lave 
frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt 
volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen 
forsterkes bassen og diskanten slik at du kan 
nyte en mer balansert lydoppfatning.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens ledende standarder for 
digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige 
måte å behandle lyd på, og du får dermed en 
enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

100 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttaleren.

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste 
DVD- og CD-platene som finnes på markedet. 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, 
CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles 
av på spilleren. SVCD står for "Super 
VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye 
bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde 
enn en VCD på grunn av den høyere 
oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede 
deg over DivX®-kodede videoer. DivX-
medieformatet er en MPEG4-basert 
videokomprimeringsteknologi som gjør at du 
kan lagre store filer som filmer, filmklipp og 
musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og 
DVD-R-plater.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk 
på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling 
for å lagre frekvensen. Med forvalgte 
radiostasjoner som kan lagres, får du raskt 
tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte 
søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Motorisert CD-skuff
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil 
til et allerede stilig system. Det stilige, men 
funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og 
mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil 
bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled 
deg over en dynamisk lydopplevelse mens du 
ser på at platen spilles, gjennom 
visningsvinduet.
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Lyd
• Lydforbedring: lydstyrke, digital lydkontroll med 4 

modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Dolby 
Digital

• Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W 
musikkeffekt

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 4" woofer, Piezo-

diskanthøyttaler
• Høyttalerforbedring: Toveis, avtagbare 

høyttalergriller
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Videoavspilling
• DVD-regionskode: 2
• Avspillingsmedier: DVD-Video, video-CD/-SVCD, 

bilde-CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Modi for plateavspilling: foreldrekontroll, vinkel, 

Zoom, A-B-gjentakelse, platemeny, spoling 
bakover, spoling forover, OSD, PBC, fortsett 
avspilling fra stopp, sakte film

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• RDS: programtype, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), 

komponentvideoutgang, komposittvideoutgang 
(CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon 

(3,5 mm), SCART ut, S-Video ut
• Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
• USB: USB-vert

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Plateilegg: motorisert, skuff
• Skjermforbedringer: DIM-modus
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, 
Tyrkisk

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y)
• Fjernkontroll: 40-knappers med litiumbatteri
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Andre: FM-antenne, Hurtigstartveiledning
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 11 kg
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 

170 x 220 millimeter
• Høyde, hovedhøyttaler: 270 millimeter
• Hovedenhetens dybde: 307 millimeter
• Emballasjedybde: 314 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 110 millimeter
• Emballasjehøyde: 350 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 248 millimeter
• Emballasjebredde: 558 millimeter

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz
• Strømforsyning: 220–240 V

Grønn
• Eco Power-standbymodus: 1 W

Digital bildevisning
• Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

bilde-CD
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
•

MCD712/12

Spesifikasjoner
Komponent DVD-mikrosystem
100 W

http://www.philips.com

