
 

 

Philips
DVD Hi-Fi 
komponentsystem

MCD900
Lidenskap for lyd

Opplev følelsen av en live-konsert
DVD-komponent Hi-Fi-anlegget fra Philips med SoundSphere-høyttalere gir deg lyd som 
er så naturlig og ekte at du vil tro at artistene spiller rett foran deg. En levende fargeskjerm 
og svært intuitiv navigering forbedrer lydopplevelsen ytterligere.

Autentisk lyd som blir som levende
• Høyttalere i aluminium for naturtro lyd fra optimal stivhet
• SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
• FullSound™ gir liv til CD-lydopplevelsen

Topp ytelse
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder

Gi deg selv en rikere opplevelse
• Fargerik LCD-skjerm for praktisk kontroll
• Spill av DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG
• Bla gjennom musikken og bildene du har lagret på USB-enheten



 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd/klasse D

Fyll et rom med favorittmusikken din med 
2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse 
D digital forsterker. Forsterkeren tar et 
analogt signal, konverterer det til et digitalt 
signal og deretter forsterkes det. Signalet går 
deretter gjennom et demoduleringsfilter for å 
gi det endelige resultatet. Det forsterkede 
digitale resultatet gir deg alle fordelene ved 
digital lyd, inkludert forbedret lydkvalitet. 
Forsterkeren har også mer enn 90 % 
effektivitet sammenlignet med en tradisjonell 
AB-forsterker. Denne høye effektiviteten 
oversettes til en kraftig forsterker som tar liten 
plass.

Høyttalere i aluminium

Ta imot det beste naturen har å by på. 
Naturlige materialer har vist seg uslåelige som 
akustiske bygningskomponenter. Høyttalere 
laget av aluminium er stivere, skaper et bedre 
kabinett som på naturlig vis forhindrer 
vibrasjoner, optimaliserer spredningen av 
lydbølgene og skaper en mer naturtro lyd. 
Resultatet er nydelige høyttalere som gir deg 
lyd som holder seg nær opptil det opprinnelige 
opptaket.

Fargerik LCD-skjerm

Liv opp lydopplevelsen med en livaktig LCD-
fargeskjerm, og gled deg over enkel og praktisk 
kontroll over all musikken din. Når du lytter til 
sangene, vises albumcoveret på skjermen og gir 
liv til sangene. LCD-skjermen har flere linjer og 
viser deg sanger sortert etter sjanger, artist 
eller album, slik at det blir lekende lett å velge 
spor.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.

Spill av musikk og filmer

Spill av DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, 
WMA, FLAC, OGG og JPG.

SoundSphere

Nyt musikkens energi og prakt mens 
SoundSphere leverer hver tone akkurat slik 
artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer 
klar og naturlig lyd og skaper et dypere og 
bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så 
virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett 
foran deg. Begge SoundSphere-høyttalerne er 
utstyrt med hver sin diskanthøyttaler som 
henger over høyttalerkabinettet. Disse 
diskanthøyttalerne sender ut klarere lyd i alle 
retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt 
nøye plassering av basshøyttaleren, slik at den 
omslutter diskanthøyttaleren, sørger for 
minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

Bla gjennom musikk og bilder (USB)

Last opp musikksamlingen på USB-
lagringsenheten for å ha glede av alle sangene, 
når som helst. Med systemet får du tilgang til 
musikkinnholdet via den innebygde USB-
kontakten. Dette gjør at du kan bla gjennom alt 
musikkinnholdet etter album, artist, sjanger 
eller spor, så enkelt som bare det. Og mens du 
lytter til musikken, kan du kose deg med 
bildene du liker best.
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Lyd
• Lydforbedring: klasse D digital forsterker, diskant- 

og basskontroll
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

Høyttalere
• Høyttalerelementer: SoundSphere
• Høyttalerforbedring: Toveis, avtagbare 

høyttalergriller

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW, USB-flashstasjon
• MP3-bithastigheter: 8–320 kpbs og VBR
• WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR
• Andre: ID3 Tag-støtte
• Kompatible formater: eAAC+, FLAC, MP3, ikke 

DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, forrige/

neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Antenne: FM dipol
• RDS: radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn, 

programtype
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, bilde-CD, 

video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, vinkel, 

sakte film, Zoom, platemeny, spoling bakover, 
spoling forover, OSD, fortsett avspilling fra stopp

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: videooppsampling, 

videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), 

komponentvideoutgang, komposittvideoutgang 
(CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon 

(3,5 mm)
• Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
• USB: USB-vert
• Lyd-/videotilkoblinger: HDMI ut

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm, 

summealarm
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Plateilegg: motorisert, skuff
• Skjermtype: LCD-display
• Bakbelysningsfarge: hvit
• Skjermforbedringer: lysstyrkekontroll, DIM-modus
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y), 

nettledning
• Batterier: 2 AAA-batterier
• Fjernkontroll: Enveis fjernkontroll med 2 AAA-

batterier
• Brukerhåndbok: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, 

Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, 
Russisk (i HDD), Spansk, Svensk

• Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 175 x 202 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 354 mm
• Vekt: 12,50 kg
• Hovedenhetens dybde: 251 mm
• Hovedenhetens høyde: 202 mm
• Hovedenhetens bredde: 251 mm

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz
• Strømforsyning: 220–240 V

Grønn
• Eco Power-standbymodus: 1 W

Digital bildevisning
• Avspillingsmedier: bilde-CD til TV
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Skjerm på enheten: JPEG fra USB, streaming fra PC
•
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