
 

 

Philips
Komponentní Hi-Fi systém 
s DVD

MCD900
Posedlost zvukem

Ponořte se do emocí živého vystoupení
Komponentní Hi-Fi systém Philips s DVD vybavený reproduktory SoundSphere nabízí zvuk tak 

přirozený a reálný, že si budete připadat, jako kdyby váš oblíbený interpret hrál přímo před vámi. Jasný 

barevný displej a komfortně intuitivní navigace ještě více obohatí váš zážitek z poslechu hudby.

Autentický zvuk jako naživo
• Hliníkové reproduktory nabízí ideální tuhost pro věrný zvuk
• SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
• Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby

Jedinečný výkon
• 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Obohaťte svůj prožitek
• Jasně barevný LCD displej pro pohodlné ovládání
• Přehrávejte DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG
• Procházejte soubory s hudbou a fotografiemi, uloženými na USB



 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk/Třída D

Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky 
hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu 
zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí 
analogový signál na digitální, který poté zesiluje. 
Tento signál je pak veden do demodulačního 
filtru na koncový výstup. Zesílený digitální 
výstup poskytuje veškeré výhody digitálního 
zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě 
toho má také zesilovač více než 90% účinnost 
ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. 
Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé 
rozměry a nízký ztrátový výkon.

Hliníkové reproduktory

Využijte to nejlepší z přírody. Přírodní 
materiály jsou osvědčené nedostižné stavební 
prvky akustiky. Reproduktory vyrobené 
z hliníku jsou tužší, tvoří optimálnější opláštění, 
které přirozeně pohlcuje vibrace, optimalizuje 
šíření zvukových vln a vydává věrnější zvuk. 
Výsledkem jsou reproduktory s oslnivým 
designem a zvukem, který ctí původní 
nahrávku.

Jasně barevný LCD displej

Osvěžte své chvíle strávené poslechem hudby 
LCD displejem s živými barvami, na kterém je 
manipulace s hudebními soubory tak příjemně 
snadná a pohodlná. Při poslechu oblíbených 
skladeb se na displeji zobrazuje obal alba, který 
písničkám dodává jiskru. Víceřádkový displej 
LCD umožňuje třídit skladby podle žánru, 
interpretů a alb, výběr skladeb se tak stane 
naprostou banalitou.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje 
lepší přenos audio signálu v porovnání s 
tradičním připojením click-fit. Pozlacený 
konektor také minimalizuje ztrátu elektrického 
signálu ze zesilovače do reproduktoru, což 
umožní vychutnat si hudební produkci tak 
blízkou realitě, jak jen je to možné.

Pouštějte si hudbu i filmy

Přehrávejte DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM 
AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG.

SoundSphere

Dopřejte si slávu a energii hudby, 
s reproduktory SoundSphere si budete užívat 
přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. 
Čistý a přirozený zvuk reproduktorů 
SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve 
výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají 
živě přímo před vámi. Každý reproduktor 
SoundSphere je vybaven výškovým 
reproduktorem, který je zavěšený nad 
reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější 
zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce 
výhybky a pečlivé umístění basového 
reproduktoru obklopujícího výškový 
reproduktor zajišťuje minimální rušení 
a mnohem přirozenější zvuk.

Procházejte soubory s hudbou 
a fotografiemi (USB)

Uložte svou hudební sbírku na paměťové 
zařízení USB a vychutnávejte si libovolnou 
skladbu, kdykoliv vás napadne. Systém 
přistupuje k hudebnímu obsahu 
prostřednictvím vestavěné zásuvky USB. 
Systém lze použít ke snadnému procházení 
veškerým hudebním obsahem podle alba, 
interpreta, žánru nebo skladby. Při poslechu 
hudby si můžete vychutnat své oblíbené 
fotografie.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: digitální zesilovač třídy „D“, 

regulace výšek a basů
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: SoundSphere
• Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, 

odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 
CD-R, CD-RW, Jednotka Flash USB

• Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s 
a VBR

• Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, 
CBR/VBR

• Jiné: Podpora ID3 tagů
• Podporované formáty: eAAC+, FLAC, MP3, AAC 

bez technologie DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: 

přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, 
Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Anténa: VKV, dipólová
• Systém RDS: radio Text, Nastavení hodin RDS, 

název stanice, typ programu
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, 

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

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, 
Zpomalený chod, Zvětšení, nabídka Disc Menu, 
rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, OSD, 
Obnovit přehrávání od místa zastavení

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: převzorkování videa, Zvýšení 

rozlišení videa, vysoké rozlišení (720p, 1080i, 
1080p)

Možnosti připojení
• Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup 

komponentního videa, výstup kompozitního videa 

(CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka 
(3,5 mm)

• Aux in: 2 x RCA (audio)
• USB: Port USB
• Konektory A/V: Výstup HDMI

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Signál budíku
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Barva podsvětlení: bílá
• Vylepšení displeje: Řízení jasu, Režim DIM
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: 

Nizozemština, Anglická, Francouzská, Německá, 
Italská, Španělská, Portugalská, Švédština

Příslušenství
• Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), 

napájecí kabel
• Baterie: 2 x baterie AAA
• Dálkový ovladač: 1cestný dálkový ovladač se 

2 bateriemi AAA
• Uživatelská příručka: Dánština, Nizozemština, 

Anglická, Finština, Francouzská, Německá, Italská, 
Norština, Portugalská, Ruština (v HDD), Španělská, 
Švédština

• Jiné: Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

175 x 202 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 354 mm
• Hmotnost: 12,50 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 251 mm
• Výška hlavní jednotky: 202 mm
• Šířka hlavní jednotky: 251 mm

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz
• Napájení: 220–240 V

Zelená
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií
• Média pro přehrávání: obrazový disk CD na 

televizor
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Displej na zařízení: JPEG z USB, přenos z počítače
•
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