MULTIMÉDIA

PROFIL > AV MINISYSTÉM

TEAC

KONKURENTI

MC-DV600

V loňském roce, v prosincovém vydání Videa domácího kina jsme vám
přinesli test AV mikrosystémů. Vítězem se stal model Onkyo CS-V645
s velice kvalitní reprodukcí. Přístroj
nabízí také podporu pro přehrávání
DVD či DivX/XviD videa a také nezobrazuje korektně diakritiku u textových
titulků. Jeho doporučená cena činí
12.990 Kč.

SPECIFIKACE
TEAC MC-DV600

Univerzální a kompaktní audio a video mikrosystémy se staly v poslední době velmi
populární. A není divu, méně náročným uživatelům nabízejí řešení pro přehrávání
hudby i filmů spolu s vylepšením ozvučení televizoru, to vše v jednom zařízení
za relativně malý peníz. Zajímavou novinkou v této kategorii produktů je i tento
mikrosystém značky TEAC.
text » Lubor Jarkovský
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nevelké krabici naleznete po otevření podlouhlý
a nízký přehrávač, dvě
policové dvoupásmové
reprosoustavy a pasivní subwoofer.
Jelikož se jedná o systém s DVD
mechanikou a podporou přehrávání
videa, najdete na něm kromě očekávaných audio výstupů a vstupů
také jeden HDMI a další analogové
výstupy. MC-DV600, spadající v na-

Ostatně v tomto směru by se měla
polepšit celá řada značek.

HLAVNÍ JEDNOTKA

Referenční série je určena konzervativním uživatelům, kteří toto provedení bezesporu ocení. Čelní část
nabízí klasickou skladbu tlačítek
pro základní ovládání, tenkou DVD
mechaniku a přehledný a dostatečně velký displej. Kromě toho

SYSTÉM PRIMÁRNĚ DOPORUČUJEME MAJITELŮM PLOCHÝCH TELEVIZORŮ
– TY NEJSOU VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ PLOCHÉ POUZE FYZICKY. JEJICH
NEVÝRAZNÉ REPRODUKTORY SE HODÍ MAXIMÁLNĚ PRO SLEDOVÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. MIKROSYSTÉM TEAC JEDNOZNAČNĚ OŽIVÍ OBÝVACÍ POKOJ.
bídce TEACu do takzvané Referenční série, podporuje upscalování
videa do 1080p rozlišení a vyplatí se
ho proto spojit s televizorem právě
přes HDMI rozhraní. V příslušenství
ale bohužel naleznete pouze kabel
pro spojení přes kompozitní výstup.
Zařízení nespadá mezi úplně nejlevnější mikrosystémy, tudíž mohl
výrobce určitě HDMI kabeláž přibalit jako standardní příslušenství.
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nechybí sluchátkový výstup, linkový
vstup pro připojení například MP3
přehrávače a ani USB port. Naneštěstí můžete spouštět pouze MP3
a WMA soubory, nikoliv například
FLAC a jiné formáty bezztrátové
komprese, jejichž popularita s rozšiřujícím se rychlým internetem roste.
Z videosouborů lze přehrávat například AVI (DivX/XviD), na HD (MKV)
zapomeňte. Špatnou zprávou je, že

přístroj nezobrazuje správně diakritiku v textových titulcích. Podporované formáty hudby a videa můžete
také pustit z vypálených CD či DVD.
Zmiňovat podporu DVD-Video, SVCD
či VCD snad netřeba.

KONTAKT: HORIZON Trading
VÝKON: 2× 50 W
DISPLEJ: ano
DVD MECHANIKA: ano
FM/AM TUNER: ano/ano
INTERNETOVÉ RÁDIO: ne
SÍŤOVÉ FUNKCE: ne
PODPOROVANÉ FORMÁTY: DVDVideo, DVD+R/RW, DVD-R/RW,
SVCD, VCD, CD-DA, CD-R/RW, MP3,
WMA, AVI, Picture CD
USB PORT: ano
KONEKTORY: HDMI out, YPbPr out
(cinch), video out (cinch),
S-video out, analog audio in/out
(cinch), analog 3,5mm in, digital
audio out (digitální koax.) USB
ROZMĚRY: 215 × 110 × 360 mm
(hlavní jednotka)
140 × 220 × 160 mm (reprosoustavy)
160 × 251 × 250 mm (subwoofer)
CENA: 9.990 Kč

POSLECH

TEAC MC-DV600 se řadí do střední
třídy mikrosystémů a určen je jak
pro poslech hudby, tak ke sledování
filmů a ozvučení televizoru. Pasivní
subwoofer samozřejmě žádné zvukové zázraky nevytváří, ale rozhodně slušně doplňuje na basy chudší
projev reprosoustav. Výšky se nám
při testování zdály méně výrazné
než by bylo zdrávo, ale celkově lze
reprodukci označit za velmi dobrou.
Systém primárně doporučujeme
majitelům plochých televizorů – ty
nejsou ve většině případů ploché
pouze fyzicky. Jejich nevýrazné
reproduktory se hodí maximálně
pro sledování zpravodajství. Vzato
kolem a kolem, mikrosystém TEAC
jednoznačně oživí obývací pokoj
jako univerzální audio a video centrála a stojí rozhodně za pozornost.

VERDIKT
Malý přístroj, který v sobě spojuje
funkce klasického mikrosystému a
DVD přehrávače s podporou DivXu.
Má HDMI výstup i USB port.
Nedokáže přehrávat FLAC, v textových titulcích (SRT, SUB) nezobrazuje správně diakritiku.
ZVUK

VÝBAVA

OVLÁDÁNÍ
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