
 

 

Philips
Komponentní 
mikrosystém s DVD přehr.

• 100 W

MCD712
Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby a filmů
Zažijte doma kvalitu zvuku jako v kině díky komponentnímu mikrosystému Philips s DVD přehrávačem. 

Připojte zařízení kompatibilní s USB a přehrávejte fotografie a hudbu ve formátu MP3/WMA 

s vynikajícím zvukem. Díky celkovému výstupnímu výkonu 100 W RMS si můžete vychutnat dramatický 

zvuk.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Vylepšení zdůraznění basů a výšek
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Snadné použití
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby
• Funkce budíku a časovače vypnutí



 Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 

stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Zdůraznění basů
Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch 
poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém 
spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. 
Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a 
výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat 
celkově vyváženější zvukový vjem.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

100 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 
100 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je 
typickým způsobem měření zvukového výkonu 
neboli elektrického výkonu přeneseného 
z audiozesilovače do reproduktoru, který je 
měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon 
závisí na množství elektrické energie dodané 
reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je 
výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 
trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 
u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Motorizované vkládání CD
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají 
již tak úhlednému designu tohoto systému další 
důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících 
disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli 
chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, 
vychutnejte si dynamický zvukový výkon a 
sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
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