
 

 

Philips
DVD-s komponens Hi-Fi 
rendszer

MCD900
A hangzás bűvöletében

Élje át egy élő előadás hangulatát
A SoundSphere hangszórókkal felszerelt Philips DVD komponens Hi-Fi rendszer olyan 
természetes és valós hangzást nyújt, mintha az előadóval szemben ülne. Az élénk 
színvilágú kijelző és a kiemelkedően intuitív vezérlés tovább gazdagítja a hangzásélményt.

Élettel teli, valósághű hangzás
• Alumínium hangszórók - optimális merevség és valósághű hangzás
• SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
• A FullSound életre kelti a CD-hallgatás élményét

Kitűnő teljesítmény
• 2x50 W RMS hifi hang „D” osztályú digitális erősítővel
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Tegye gazdagabbá az élményt
• Színes LCD kijelző a kényelmes vezérlés érdekében
• DVD, DivX ®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG
• Böngészés az USB-eszközön tárolt zeneszámok és fényképek között



 2x50 W RMS hifi hang/D osztály

Töltse meg a szobát kedvenc zenéivel a 2x50 
W RMS zenei teljesítménynek és a „D” 
osztályú digitális erősítőnek köszönhetően. Az 
erősítő a fogadott analóg jelet digitálissá 
alakítja, majd digitálisan felerősíti. A jel ezek 
után belép egy demodulációs szűrőbe, és 
megszületik a végeredmény. A felerősített 
digitális kimenet a digitális hang minden előnyét 
biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. 
Az erősítő ráadásul több mint 90%-kal nagyobb 
hatásfokú, mint a hagyományos AB-erősítők. 
Ez a nagy hatásfok kis helyigényű, nagy 
teljesítményű erősítőt eredményez.

Alumínium hangszórók

A természetes anyagok már számtalanszor 
bizonyítottak az akusztika terén. Az alumínium 
hangszórók merevebb kialakításának 
köszönhetően a ház természetes módon 
csillapítja a rezgéseket, optimalizálja a 
hanghullámok terjedését és valósághű hangzást 
biztosít. Az eredmény: gyönyörű kialakítású 
hangsugárzók, amelyek képesek visszaadni az 
eredeti felvételek hangzását.

Színes LCD kijelző

A kiváló hangélmény mellett az élénk színű 
LCD kijelzőnek köszönhetően egyszerűen 
gondoskodhat a zene vezérléséről. Kedvenc 
dalai hallgatása közben megjelenik a 
lemezborító a képernyőn, új dimenzióval látva 
el a számokat. Miután a többsoros LCD műfaj, 
előadó vagy album szerint rendszerezi azokat, 
a műsorszámok kiválasztása hihetetlenül 
egyszerű.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.

Zene- és filmlejátszás

DVD, DivX ®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, 
FLAC, OGG és JPG.

SoundSphere

A SoundSphere technológiának köszönhetően 
minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az 
előadó megálmodta. A tiszta és természetes 
hangzást biztosító SoundSphere technológia 
szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az 
Ön számára. Az eredmény: olyan élethű 
hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A 
SoundSphere hangszórók magassugárzója a 
hangszóródoboz fölé van függesztve, így a 
hangzás tisztább, és minden irányban terjed 
tovább. A pontos szűrőváltó technika és a 
gondosan elhelyezett mélynyomó, amely 
körülöleli a magassugárzót, minimális 
interferenciát, és még természetesebb 
hangzást biztosít.

Böngészés a zeneszámok és a fényképek 
között (USB)

Töltse fel USB-tárolóeszköze zenei 
gyűjteményét, hogy bármelyik dalt bármikor 
élvezhesse. A rendszer a zenei tartalmakat a 
beépített USB-aljzaton keresztül éri el. A 
feltöltött zenei anyagokban egyszerűen, album, 
előadó, műfaj vagy zeneszám szerint kereshet. 
Zenehallgatás közben kedvenc fényképeiben is 
gyönyörködhet.
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Hangzás
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Magas- és mélyhang-szabályozás
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS

Hangszórók
• Hangszórók: SoundSphere
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető 

hangszórórácsok

Audiolejátszás
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 
CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó

• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR
• Egyebek: ID3-tag támogatás
• Kompatibilis formátumok: eAAC+, FLAC, MP3, 

nem DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• USB Direct lejátszási módok: lejátszás/szünet, 

előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, 
leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM dipólus
• RDS: rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév, 

programtípus
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-

CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállás, 

lassú mozgás, Nagyítás, lemez menü, gyors 
visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől

Kép/Kijelző
• Kép javítása: videominta-vételezés, video-

túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens 

videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), 
digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5 

mm-es)
• Aux be: 2xRCA (audió)
• USB: USB gazdaport
• Audio/video csatlakozások: HDMI-kimenet

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés, berregő riasztás
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér
• Továbbfejlesztett kijelző: fényerőszabályzás, DIM 

üzemmód
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), 

Hálózati tápkábel
• Elemek: 2 x AAA
• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő 2 x AAA elemmel
• Felhasználói kézikönyv: dán, holland, angol, finn, 

francia, német, olasz, norvég, portugál, orosz 
(HDD-n), spanyol, svéd

• Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési 
útmutató

• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 
garanciafüzet

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 175 x 202 mm
• Fő hangszóró magassága: 354 mm
• Tömeg: 12,50 kg
• Főegység mélysége: 251 mm
• Főegység magassága: 202 mm
• Főegység szélessége: 251 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: kép-CD TV-re
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Beépített kijelző: JPEG USB-ről, streaming PC-ről
•
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