
 

 

Philips
DVD-
komponenttimikrosarja

100 W

MCD712
Hulluna ääneen

Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa
Koe elokuvateatterin ääni kotonasi Philipsin komponenttirakenteisella DVD-
mikrojärjestelmällä. Liitä USB-laite ja toista kuvia tai MP3/WMA-musiikkitiedostoja. 
Vaikuttavan äänentoiston takaa 100 W RMS kokonaislähtöteho.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi
• Dolby Digital-elokuvanautintoon
• Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Tehosta äänentoistoa
• USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Basso- ja diskanttiäänien tehostus
• Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Helppokäyttöinen
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
• Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
• Herätys- ja uniajastintoiminnot



 USB Direct

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa 
digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen 
ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 

alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Loudness-bassotehostus
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan 
hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti 
pienillä äänenvoimakkuuksilla. 
Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja 
diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen 
ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dolby Digital

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, 
perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja 
tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka 
äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

100 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla 
olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, 
DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja 
CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. 
SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. 
SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti 
terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, 
paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen 
avulla voit nauttia DivX®-koodatusta 
videokuvasta. DivX-mediaformaatti on 
MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, 
jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja 
(kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) 
esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Moottoroitu CD-kelkka
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä 
jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on 
tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu 
pehmeästi pystysuunnassa yhdellä 
painalluksella, joten levyn vaihtaminen on 
sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta 
äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii 
ikkunan takana.
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Ääni
• Äänenparannus: bassotehostus, 4 tilan digitaalinen 

äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, 
Dolby Digital

• Lähtöteho: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 watin 
musiikkiteho

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin, Piezo-

diskanttikaiutin
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen, irrotettavat 

kaiutinritilät
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videotoisto
• DVD-aluekoodi: 2
• Toistomuodot: DVD-Video, video-CD/SVCD, 

CD-kuvalevyt, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Levytoistotilat: lapsilukko, kulma, Zoomaus, jakson 

jatkuva toisto (A-B), levyvalikko, pikahaku 
taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, 
toiston jatko keskeytyskohdasta, hidastuskuva

Äänen toisto
• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• RDS: ohjelman tyyppi, kellon RDS-asetus, aseman 

nimi
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: 2 x RCA (ääni), 

komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö 
(CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, 
Kuulokkeet (3,5 mm), SCART-lähtö, S-Video-lähtö

• Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
• USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: moottoroitu, kelkka
• Näyttöparannukset: DIM-tila
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, espanja, ruotsi, turkki

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: komposiittijohto (Y)
• Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
• Käyttöopas: monikielinen
• Muuta: FM-antenni, Pikaopas
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 11 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 170 x 220 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 270 mm
• Päälaitteen syvyys: 307 mm
• Pakkauksen syvyys: 314 mm
• Päälaitteen korkeus: 110 mm
• Pakkauksen korkeus: 350 mm
• Päälaitteen leveys: 248 mm
• Pakkauksen leveys: 558 mm

Virta
• Virtalähde: 50 Hz
• Virtalähde: 220–240 V

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-

kuvalevyt
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
•

MCD712/12

Tekniset tiedot
DVD-komponenttimikrosarja
100 W

http://www.philips.com

