
 

 

„Philips“
DVD Mini Hi-Fi sistema

MCD900
Sužavėti garsų

Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas
Šios „Philips“ DVD komponentų hi-fi sistemos su „SoundSphere“ garsiakalbiais atkuriamo 
garso natūralumas stulbinantis - jūs tikrai pagalvosite, kad atlikėjai koncertuoja greta jūsų. 
O ryškus spalvotas ekranas ir itin intuityvus naršymas padės dar labiau mėgautis muzika.

Autentiškai natūralus garsas
• Aliumininiai garsiakalbiai optimaliam ir aiškiam garsui
• „SoundSphere" natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
• „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu

Aukščiausia kokybė
• 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu
• Paauksuota garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

Praturtinkite savo pojūčius
• Spalvotas LCD ekranas patogiam reguliavimui
• Leiskite DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG
• Naršykite po savo muziką ir nuotraukas, laikomas USB



 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas/D klasė

Pripildykite kambarį mėgstamos muzikos su 
2x50W RMS muzikos išvesties galia ir D klasės 
skaitmeniniu stiprintuvu. Stiprintuvas paima 
analogišką garsą, kurį paverčia skaitmeniniu ir 
sustiprina. Signalas pereina per demoduliavimo 
filtrą ir suteikia galutinę išvestį. Sustiprinta 
skaitmeninė išvestis suteikia visus skaitmeninio 
garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą 
garso kokybę. Stiprintuvas yra daugiau nei 90 % 
efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB 
stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta 
galingu stiprintuvu.

Aliumininiai garsiakalbiai

Tegul gamta atneša tai, ką turi geriausio. 
Įrodyta, kad natūralios medžiagos turi puikias 
akustines savybes. Garsiakalbiai, pagaminti 
naudojant aliuminį, yra tvirtesni, turi geresnį 
korpusą, kuris natūraliai trikdo vibracijas, 
optimizuoja garso bangos sklidimą ir sukuria 
raiškesnį garsą. To pasekoje, garsiakalbiai 
atrodo puikiai ir perteikia originalui artimą 
įrašo garsą.

Spalvotas LCD ekranas

Pagyvinkite savo klausymosi patirtį gyvybingu 
spalvotu LCD ekranu ir mėgaukitės lengvu bei 
patogiu visos muzikos reguliavimu. Klausantis 
mėgstamų dainų, ekrane pasirodo albumo 
viršelis, suteikdamas dainoms gyvybingumo ir 
kibirkštėlės. Takelių pasirinkimas tampa 
paprastas, nes daugialinijinis LCD ekranas rodo 
dainas, rūšiuojamas pagal žanrą, atlikėją ar 
albumą.

Paauksuota garsiakalbio jungtis

Paauksuota garsiakalbio jungtis užtikrina 
geresnį garso signalą, palyginus su kitomis 
tradicinėmis jungtimis. Ji taip pat sumažina 
elektros signalo iš stiprintuvo į garsiakalbio 
dėžę praradimo galimybę, todėl garso 
atkūrimas yra labai artimas realybei.

Leiskite savo muziką ir filmus

Leiskite DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, 
WMA, FLAC, OGG ir JPG.

„SoundSphere“

Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija 
„SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs 
kiekvieną atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir 
natūralų garsą, „SoundSphere“ sukuria gilesnio 
ir platesnio garso įspūdį, todėl garsas tampa 
tikroviškas, o jūs galite patikėti, kad prieš jus 
groja tikri artistai. Kiekvienas „SoundSphere“ 
garsiakalbis turi aukštųjų dažnių garsiakalbį, 
kuris kabo virš garsiakalbio dėžės. Aukštųjų 
dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą 
visomis kryptimis. Tiksli dvijuosčio skiriamojo 
filtro garso inžinerija ir kruopštus žemųjų 
dažnių garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant 
užtikrina trukdžių sumažinimą ir natūralesnį 
garsą.

Naršykite po savo muziką ir nuotraukas 
(USB)

Įkelkite savo muzikos kolekciją iš USB 
saugojimo prietaiso ir bet kada mėgaukitės 
dainomis. Sistema pasiekia muzikos turinį per 
integruotą USB lizdą. Tada galite naudoti 
sistemą, kad lengvai naršytumėte po muzikos 
turinį, rūšiuojamą pagal albumą, atlikėją, žanrą 
ar takelį. Klausydamiesi muzikos, taip pat galite 
mėgautis mėgstamomis nuotraukomis.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis 

stiprintuvas, Diskanto ir žemųjų dažnių 
reguliavimas

• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2 x 50 W RMS

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: „SoundSphere“
• Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis, Nuimamos 

garsiakalbių grotelės

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Atkuriama medija: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-
R, CD-RW, USB atmintinė

• MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
• WMA sparta bitais: iki 192 kpbs, CBR/VBR
• Kita: ID3-tag palaikymas
• Suderinami formatai: eAAC+, FLAC, MP3, ne DRM 

AAC (m4A), „Ogg Vorbis“, WMA
• „USB Direct“ leidimo režimai: Groti/sustabdyti, 

Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Antena: FM dipolis
• RDS: radijo tekstas, RDS laikrodžio nustatymas, 

Stoties pavadinimas, Programos pavadinimas
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DivX, DVD-Video, vaizdo CD, 

Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampinis, 

Sulėtinimas, išdidinimas, Disko meniu, Greitas įrašo 
sukimas atgal, Greitas įrašo sukimas pirmyn, OSD, 
Atnaujinti grojimą po sustabdymo

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, 

Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 
1080i, 1080p)

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: 2xRCA (garso), 

komponentinė vaizdo išvestis, komponentinė 
vaizdo išvestis (CVBS), skaitmeninė garso 

koaksialinė išvestis, Ausinės (3,5 mm)
• Aux įvestis: 2xRCA (garso)
• USB: USB jungtis
• Garso/vaizdo jungtys: HDMI išvestis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas, žadintuvas su signalu
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: balta
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas, DIM 

režimas
• Ekrano meniu kalbos: olandų, anglų, prancūzų, 

vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų

Priedai
• Laidai / jungtys: kompozitinis vaizdo kabelis (Y), 

Maitinimo laidas
• Akumuliatoriai: 2x AAA
• Nuotolinis valdymas: Vienpusis nuotolinis valdymas 

su 2xAAA baterijomis
• Vartotojo vadovas: danų, olandų, anglų, suomių, 

prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, portugalų, Rusų 
k. (HDD), ispanų, švedų

• Kita: FM antena, Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

175 x 202 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 354 mm
• Svoris: 12,50 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 251 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 202 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 251 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50 Hz
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Žalias
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra
• Atkuriama medija: Vaizdo CD į TV
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo 

kompiuterio
•
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