
 

 

Philips
DVD-komponentti-
mikrohifijärjestelmä

MCD900
Hulluna ääneen

Koe live-esityksen tunteet
Philipsin komponenttirakenteinen DVD-hifijärjestelmä ja sen SoundSphere-kaiuttimet 
toistavat ääntä niin luonnollisesti ja todentuntuisesti, että tuntuu, kuin esiintyjät olisivat 
aivan nenäsi edessä. Elävä ja intuitiivinen värinäyttö rikastaa kuuntelukokemusta.

Autenttinen ääni herää henkiin
• Alumiinikaiuttimien optimaalinen jäykkyys takaa autenttisen äänentoiston
• SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
• FullSound tuo eloa CD:n kuuntelukokemukseen

Erinomainen suorituskyky
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni ja luokan D digitaalivahvistin
• Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
• HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Elävöitä elämystäsi
• Helppoa hallintaa LCD-värinäytössä
• Toistomuodot: DVD, DivX ®, MP3, DRM-suojaamaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG
• Selaa USB-laitteeseen tallennettua musiikkia ja valokuvia



 2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni / luokka D

Digitaalisella D-luokan vahvistimella ja 2 x 
50 W RMS-musiikkiteholla täytät huoneen 
musiikilla. Vahvistin muuntaa analogisen 
signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa 
signaalia. Signaali siirtyy tämän jälkeen 
demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa 
lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu 
digitaalinen lähtösignaali on kaikilta 
ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, 
myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi vahvistin 
on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen 
AB-vahvistin. Tuloksena on pieni, mutta 
tehokas vahvistin.

Alumiinikaiuttimet

Anna luonnon tehdä parhaansa. Luonnolliset 
materiaalit ovat osoittautuneet ylivertaisiksi 
äänentoistolaitteissa. Alumiinista valmistetut 
kaiuttimet ovat jäykkiä ja muodostavat 
ihanteellisen kotelon, joka estää luontaisesti 
tärinää, optimoi ääniaaltojen leviämisen ja 
tarjoaa autenttisen äänentoiston. Kaiuttimet 
näyttävät hyvältä, ja tuloksena on toisto, joka 
on uskollinen alkuperäistallenteelle.

LCD-värinäyttö

Elävöitä kuuntelukokemusta LCD-värinäytön 
avulla ja hallitse musiikkitiedostoja helposti ja 
mukavasti. Albumien kansitaide näkyy 
näytössä, kun kuuntelet. Kappaleet näkyvät 
lajin, esittäjän tai albumin mukaan monirivisessä 
LCD-näytössä, mistä voit valita niitä helposti.

Kullatut kaiutinliittimet

Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman 
äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin 
verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja 
kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat 
mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Toista musiikkia ja elokuvia

Toistomuodot: DVD, DivX ®, MP3, DRM-
suojaamaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG.

SoundSphere

Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere 
toistaa kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. 
SoundSphere toistaa äänet selkeästi ja 
luonnollisesti ja antaa syvän, laajan vaikutelman. 
Tuloksena on tarkka äänentoisto, ja tunnet 
kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. 
SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin 
riippuu kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se 
toistaa ääntä tavallista selkeämmin ja kaikkiin 
suuntiin. Tarkka äänen sekoitussuunnittelu ja 
bassokaiuttimen huolellinen sijoittelu 
suhteessa diskanttikaiuttimeen vähentävät 
häiriöitä ja takaavat luonnollisen äänen.

Selaa musiikkia ja valokuvia (USB)

Lataa musiikkikokoelmasi USB-
massamuistilaitteeseen ja kuuntele missä 
tahansa. Järjestelmä hakee musiikkisisällön 
kiinteän USB-liitännän kautta. Järjestelmässä 
voit selata kaikkea musiikkisisältöä helposti 
albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. 
Kuunnellessasi musiikkia voit myös katsella 
valokuvia.
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Ääni
• Äänenparannus: class D -digitaalivahvistin, basso- ja 

diskanttisäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 2 x 50 W RMS

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: SoundSphere
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen, irrotettavat 

kaiutinritilät

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

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

• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 
CD-RW, USB Flash -asema

• MP3-bittinopeudet: 8-320 kpbs ja VBR
• WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR
• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• Yhteensopivat muodot: eAAC+, FLAC, MP3, ei 

DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, seuraava/

edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Antenni: FM-dipoli
• RDS: radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, 

aseman nimi, ohjelman tyyppi
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Videotoisto
• Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, 

video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), kulma, 

hidastuskuva, Zoomaus, levyvalikko, pikahaku 
taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, toiston 
jatko keskeytyskohdasta

Kuva/näyttö
• Kuvanparannus: videokuvan ylinäytteistys, 

videokuvan parannus, high def (720p, 1080i, 1080p)

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

komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö 

(CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, 
Kuulokkeet (3,5 mm)

• Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
• USB: USB Host -liitäntä
• A/V-liitännät: HDMI-lähtö

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-

hälytys, summeriherätys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: moottoroitu, kelkka
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö, DIM-tila
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

espanja, portugali, ruotsi

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: komposiittijohto (Y), virtajohto
• Akut: 2 x AAA
• Kaukosäädin: yksisuuntainen, 2 AAA-paristoa
• Käyttöopas: tanska, hollanti, englanti, suomi, 

ranska, saksa, italia, norja, portugali, venäjä (HDD), 
espanja, ruotsi

• Muuta: FM-antenni, Pikaopas
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 175 x 202 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 354 mm
• Paino: 12,50 kg
• Päälaitteen syvyys: 251 mm
• Päälaitteen korkeus: 202 mm
• Päälaitteen leveys: 251 mm

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

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto
• Toistomuodot: kuva-CD–TV
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Laitteen näyttö: JPEG USB-yhteydellä, siirtäminen 

tietokoneesta
•
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