
 

 

Philips
Miniwieża hi-fi z 
odtwarzaniem DVD

MCD900
Fascynacja Dźwiękiem

Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo
Miniwieża Hi-Fi z możliwością odtwarzania płyt DVD z głośnikami SoundSphere zapewnia 
naturalny i rzeczywisty dźwięk, niemal przenosząc słuchacza na koncert. Kolorowy 
wyświetlacz i bardzo intuicyjne sterowanie jeszcze bardziej wzbogacają doznania słuchowe.

Autentyczne brzmienie
• Aluminiowe głośniki zapewniające doskonałej jakości dźwięk i optymalną stabilność
• Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
• Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością 

dźwięku

Najwyższa jakość
• Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
• Pozłacane złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p

Wzbogać doznania
• Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający łatwą obsługę
• Odtwarzaj formaty DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG
• Przeglądaj muzykę i zdjęcia zapisane w urządzeniu USB



 Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS klasy D

Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i 
cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci 
wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz 
pobiera sygnał analogowy, zamienia go na 
cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po 
przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera 
ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał 
cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami 
cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną 
jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 
90% większą efektywnością w porównaniu z 
tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak 
wysoka efektywność przekłada się na 
niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak 
dużej mocy.

Aluminiowe głośniki

Korzystaj z dobrodziejstw natury. Naturalne 
materiały zawsze się sprawdzały jako 
niezawodne komponenty akustyczne. Głośniki 
wykonane z aluminium są bardziej twarde, 
tworzą doskonalszą obudowę, która zapobiega 
powstawaniu drgań, optymalizuje powstawanie 
fal dźwiękowych i wytwarza perfekcyjny 
dźwięk. Głośniki wyglądają wspaniale, a dźwięk 
jest wiernym odzwierciedleniem oryginału.

Kolorowy wyświetlacz LCD

Ożyw słuchanie muzyki za pomocą pełnego 
żywych kolorów wyświetlacza LCD i ciesz się 
łatwą i wygodną obsługą swojej muzyki. 
Podczas słuchania ulubionych piosenek na 
wyświetlaczu widoczna jest okładka albumu, co 
ożywia i wzbogaca piosenki. Możesz wybierać 
w mgnieniu oka, ponieważ na wielowersowym 
wyświetlaczu LCD wyświetlane są 
sklasyfikowane piosenki wg gatunku, artysty 
czy albumu.

Pozłacane złącze głośnikowe

Pozłacane złącze głośnikowe umożliwia lepsze 
przesyłanie sygnału audio w porównaniu z 
tradycyjnymi połączeniami zatrzaskowymi. 
Zmniejsza także tłumienie sygnału 
elektrycznego wysyłanego ze wzmacniacza do 
głośników, zapewniając odtwarzanie dźwięku 
zbliżonego do rzeczywistości.

Odtwarzaj muzykę i filmy

Odtwarzaj formaty DVD, DivX ®, MP3, Non-
DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG.

Głośniki SoundSphere

Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, 
ponieważ każda nuta wydobywająca się z 
głośników SoundSphere jest zgodna z 
zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i 
naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą 
głębsze i bardziej przestronne doznania. 
Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki 
któremu będziesz mieć wrażenie, że przed 
Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik 
SoundSphere wyposażony jest w głośnik 
wysokotonowy, który znajduje się nad 
obudową głośnika i emituje bardziej czysty 
dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne 
złącza i dopracowana pozycja głośnika 
niskotonowego względem głośnika 
wysokotonowego minimalizują zakłócenia i 
zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

Przeglądaj muzykę i zdjęcia (USB)

Zgraj swoją kolekcję muzyki na urządzenie 
pamięci USB i ciesz się ulubionymi utworami. 
Zestaw odczytuje treść audio dzięki 
wbudowanemu gniazdu USB. Możliwe jest 
łatwe przeglądanie zawartości według 
albumów, wykonawców, gatunków lub 
utworów. Podczas słuchania muzyki można 
równocześnie oglądać ulubione zdjęcia.
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Dźwięk
• Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, 

regulacja tonów wysokich i niskich
• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Głośniki SoundSphere
• Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane 

osłony głośników

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, 
CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB

• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 
VBR

• Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, 
CBR/VBR

• Inne: Obsługa znaczników ID3
• Zgodność z formatami:: eAAC+, FLAC, MP3, bez 

DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/
następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa 
kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Antena: Dipol FM
• RDS: Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, 

typ programu
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture 

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

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, kąt, odtwarzanie w zwolnionym tempie, 
Powiększenie, menu płyty, szybkie przewijanie do 
tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, 
wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie 

próbkowania wideo, zwiększanie rozmiaru wideo, 
wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: 2xRCA (audio), 

komponentowe wyjście wideo, kompozytowe 

wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne 
wyjście audio, Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

• Wejście AUX: 2xRCA (audio)
• USB: Host USB
• Połączenia audio/wideo: Wyjście HDMI

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, 
budzenie brzęczykiem

• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 
czasowy

• Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Kolor podświetlenia: biały
• Funkcje wyświetlacza: regulacja jasności, Tryb 

przyciemniania
• Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
portugalski, szwedzki

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód 

wideo (Y), przewód zasilający
• Baterie i akumulatory: 2x AAA
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy z 2 

bateriami AAA
• Instrukcja obsługi: duński, holenderski, angielski, 

fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, 
portugalski, rosyjski (na dysku twardym), 
hiszpański, szwedzki

• Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

175 x 202 mm
• Wysokość głośnika głównego: 354 mm
• Waga: 12,50 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 251 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 202 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 251 mm

Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz
• Źródło zasilania: 220–240 V

Zielony
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych
• Odtwarzane nośniki: Picture CD na ekranie 

telewizora
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z 

urządzenia USB, transmisja z komputera
•
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