
 

 

Philips
DVD Component Hi-Fi 
sistēma

MCD900
Pārņemti ar skaņu

Izjūtiet koncertā valdošās emocijas
Philips DVD Component hi-fi sistēma ar SoundSphere skaļruņiem nodrošina tik dzīvu un 
patiesu skaņu, ka jūs domāsiet, ka mūziķi uzstājās jūsu acu priekšā. Spilgts krāsu displejs un 
ārkārtīgi intuitīva navigācija papildina jūsu klausīšanās pieredzi.

Autentiska skaņa, kas atdzīvojas
• Alumīnija skaļruņi precīzākai skaņai no optimāla stinguma
• SoundSphere dabiskākam, dziļākam un plašākam skaņas iespaidam
• FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu

Fantastisks izpildījums
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju
• Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
• HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus

Bagātiniet savu pieredzi
• Krāsu LCD displejs ērtai vadībai
• Atskaņojiet DVD diskus, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG
• Pārlūkojiet USB saglabāto mūziku un fotoattēlus



 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa/D klase

Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 
50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases 
digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem 
analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un 
pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts 
demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. 
Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā 
audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas 
kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% 
lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo 
AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota 
jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam 
nedaudz vietas.

Alumīnija skaļruņi

Ļaujiet dabai sniegt labāko. Dabīgie materiāli ir 
apliecinājuši, ka ir vislabākie akustiku veidojošie 
komponenti. No alumīnija ražoti skaļruņi ir 
stingrāki; alumīnijs veido piemērotāku korpusu, 
kas dabiskā veidā kavē vibrācijas, optimizē 
skaņu viļņu izplatīšanos un rada precīzāku 
skaņu. Tā rezultātā jūs iegūstat pievilcīga 
izskata skaļruņus, kas nodrošina oriģinālajam 
ierakstam atbilstošu skaņu.

Krāsu LCD displejs

Atdzīviniet savu klausīšanās piedzīvojumu ar 
spilgtu pilnkrāsas LCD un izbaudiet vienkāršu 
un ērtu visas savas mūzikas kontroli. Klausoties 
iemīļotās dziesmas, ekrānā ir redzams albumu 
dizains, kas piešķir dzīvību un dzirksti 
dziesmām. Ierakstu izvēle ir vieglāka kā jebkad, 
jo daudzrindu LCD parāda dziesmas, 
sakārtotas pēc žanra, mākslinieka vai albuma.

Apzeltīts skaļruņu savienojums

Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina 
labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar 
standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas 
mazina arī elektriskā signāla zudumu no 
pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot 
tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas 
tuvāks realitātei.

Atskaņojiet mūziku un filmas

Atskaņojiet DVD diskus, DivX ®, MP3, Non-
DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG

SoundSphere

Izbaudiet mūzikas varenību un enerģiju, jo 
SoundSphere katru noti atskaņo tā, kā to 
iecerējis mākslinieks. Nodrošinot skaidru un 
dabisku skaņu, SoundSphere rada dziļākas un 
plašākas skaņas iespaidu. Rezultāts ir dzīva 
skaņa, kas liks noticēt, ka mākslinieki uzstājas 
jūsu priekšā. Katram SoundSphere skaļrunim ir 
augsto frekvenču skaļrunis, kas atrodas virs 
skaļruņa kastes. Augsto frekvenču skaļrunis 
spēj atskaņot skaņu skaidrāk, turklāt visos 
virzienos. Precīza audio signālu nomaiņas 
tehnoloģija un pārdomāta zemo frekvenču 
skaļruņa pozicionēšana, ietverot augsto 
frekvenču skaļruni, nodrošina mazāk 
traucējumu un vēl dabiskāku skanējumu.

Pārlūkojiet mūziku un fotoattēlus (USB)

Ielādējiet mūzikas kolekciju USB atmiņas ierīcē, 
lai jebkurā laikā klausītos jebkuru dziesmu. 
Sistēma piekļūst mūzikas saturam caur 
iebūvēto USB ligzdu. Tad varat izmantot 
sistēmu, lai bez pūlēm pārlūkotu visu mūzikas 
saturu pa albumiem, māksliniekiem, žanriem vai 
ierakstiem. Kamēr klausāties mūziku, varat 
aplūkot arī iemīļotos fotoattēlus.
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Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais 

pastiprinātājs, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas 
vad.

• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: SoundSphere
• Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, noņemams 

skaļruņa režģis

Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, 
CD, CD-R, CD-RW, USB zibatmiņas disks

• MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
• WMA bitu ātrums: līdz 192 kpbs, CBR/VBR
• Citi: ID3 tagu atbalsts
• Saderīgi formāti: eAAC+, FLAC, MP3, ne DRM 

AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• USB atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, 

iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Antena: FM dipolu
• RDS: radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, 

stacijas nosaukums, programmas veids
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana

Video atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD 

ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, leņķis, 
palēnināta kustība, Tālummaiņa, diska izvēlne, ātri 
patīt atpakaļ, ātri patīt uz priekšu, OSD, atsākt 
atskaņošanu no apturēšanas vietas

Attēls/displejs
• Attēla uzlabošana:: video augšupnolase, video 

mērogošana, augsta izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Savienojamība
• Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu 

video izeja, kompozītvideo (CVBS) izeja, digitālā 

audio koaksiālā izeja, Austiņas (3,5 mm)
• Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
• USB: USB resurss
• Audio/video savienojumi: HDMI izeja

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, 
zummera modinātāja signāls

• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Ielādētāja tips: motorizēts, nodalījums
• Displeja tips: LCD displejs
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displeja uzlabojumi: spilgtuma regulēšana, DIM 

režīms
• Displejā redzamās valodas: Holandiešu, Angļu, 

Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: kompozītvideo kabelis (Y), 

strāvas vads
• Baterijas: 2 x AAA
• Tālvadības pults: vienvirziena tālvadības pults ar 2 x 

AAA baterijām
• Lietotāja rokasgrāmata: Dāņu, Holandiešu, Angļu, 

Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Portugāļu, 
Krievu (HDD), Spāņu, Zviedru

• Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 175 x 202 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 354 mm
• Svars: 12,50 kg
• Ierīces dziļums: 251 mm
• Ierīces augstums: 202 mm
• Ierīces platums: 251 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 50 Hz
• Barošanas avots: 220-240 V

Zaļa
• Eco gaidstāves režīms: 1 W

Digitālo fotoattēlu rādīšana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem 

televizorā
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
• Ierīces displejs: JPEG no USB, straumēšana no 

datora
•
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