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MCD900
Obsedat de sunet

Simţiţi emoţia unui concert live
Sistemul Hi-Fi cu componente şi DVD Philips, cu difuzoare SoundSphere, vă aduce un 
sunet atât de natural şi real, încât veţi crede că artiştii cântă în faţa dvs. Afişajul în culori vii 
şi navigarea intuitivă amplifică experienţa auditivă.

Sunet autentic ce prinde viaţă
• Boxe din aluminiu pentru sunet de fidelitate din rigiditate optimă
• SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
• FullSound îmbunătăţește muzica cu bas și claritate complete

Performanţă superbă
• Sunet Hi-Fi cu amplificator digital de clasă "D" 2x50 W RMS
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare

Îmbogăţiţi-vă experienţa
• Afișaj LCD color pentru control convenţional
• Redaţi DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG și JPG
• Navigaţi prin muzica și fotografiile stocate pe USB



 Sunet Hi-Fi de clasă D 2x50 W RMS

Umpleţi o cameră cu muzica dvs. preferată cu 
puterea ieșirii audio de 2x50 W RMS și 
amplificatorul digital de clasă "D". 
Amplificatorul preia un semnal analog, îl 
convertește într-un semnal digital și apoi îl 
amplifică. Semnalul intră apoi într-un filtru de 
demodulare pentru a produce rezultatul final. 
Ieșirea digitală amplificată oferă toate 
avantajele sunetului digital, inclusiv calitatea 
îmbunătăţiră a sunetului. Amplificatorul are de 
asemenea o eficienţă cu 90% mai mare în 
comparaţie cu un amplificator AB tradiţional. 
Această eficienţă ridicată se traduce într-un 
amplificator puternic cu o suprafaţă mică.

Boxe din aluminiu

Lăsaţi natura să vă ofere ce are mai bun. 
Materialele naturale s-au dovedit componente 
de construcţie acustică de neîntrecut . Boxele 
fabricate din aluminiu sunt mai rigide, formând 
o incintă ideală care împiedică în mod natural 
vibraţiile, optimizează propagarea undei 
sonore și produce un sunet cu fidelitate mai 
mare. Rezultă boxe cu aspect superb care vă 
oferă un sunet fidel înregistrării originale.

Afișaj LCD color

Însufleţiţi experienţa dvs. auditivă cu un afișaj 
LCD în culori intense și bucuraţi-vă de un 
control ușor și comod al muzicii. În timp ce 
ascultaţi melodiile preferate, pe ecran este 
afișată coperta albumului, adăugând viaţă și 
strălucire melodiilor. Selectarea pieselor este 
foarte ușoară deoarece LCD-ul cu mai multe 
linii vă prezintă melodiile sortate după gen, 
artist sau album.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Redaţi muzica și filmele

Redaţi DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, 
WMA, FLAC, OGG și JPG.

SoundSphere

Delectaţi-vă cu splendoarea și energia muzicii 
pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare 
notă, așa cum a intenţionat artistul. Oferind un 
sunet clar și natural, SoundSphere creează o 
impresie a sunetului care este mai adâncă și mai 
largă. Rezultatul este un sunet natural încât 
credeţi că artiștii cântă în faţa dvs. Fiecare boxă 
SoundSphere dispune de un tweeter care este 
suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul 
poate să emită sunetul mai clar și în toate 
direcţiile. Ingineria precisă a tranziţiei audio și 
poziţionarea atentă a wooferului pentru a 
învălui tweeterul asigură interferenţă minimă și 
un sunet mult mai natural.

Navigaţi prin muzică și fotografii (USB)

Încărcaţi-vă colecţia de muzică pe unitatea USB 
pentru a vă bucura de orice melodie, oricând. 
Sistemul accesează conţinutul dvs. muzical prin 
priza USB încorporată. Apoi puteţi utiliza 
sistemul pentru a naviga cu ușurinţă prin 
întregul conţinut de muzică după album, artist, 
gen sau melodie. În timp ce ascultaţi muzică, vă 
puteţi bucura, de asemenea de fotografiile 
preferate.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: amplificator digital 

clasa "D", control pentru sunete înalte și joase
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2 x 50 W RMS

Difuzoare
• Drivere boxe: SoundSphere
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii, grile 

pentru boxe detașabile

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 
CD-RW, Unitate flash USB

• Rate de biţi MP3: 8-320 kpbs și VBR
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR
• Altele: Acceptă etichete ID3
• Formate compatibile: eAAC+, FLAC, MP3, fără 

DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Moduri de redare USB Direct: redare/pauză, 

anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• Antenă: dipol FM
• RDS: Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post 

de radio, tip program
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, picture CD, 

video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, Redare 

lentă, Zoom, meniu disc, derulare rapidă înapoi, 
derulare rapidă înainte, OSD, Continuare redare 
de la locul opririi

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare ale imaginii: upsampling 

video, video upscaling, înaltă definiţie (720p, 1080i, 
1080p)

Conectivitate
• Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire 

component video, ieșire semnal video compozit 
(CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 
mm)

• Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
• USB: Port USB
• Conexiuni audio/video: Ieșire HDMI

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă buzzer
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: monitorizat, tavă
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: alb
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate, Mod DIM
• Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză, 

Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, 
Suedeză

Accesorii
• Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y), cablu 

de alimentare
• Baterii: 2 baterii AAA
• Telecomandă: Telecomandă cu 1 cale cu 2 baterii 

AAA
• Manual de utilizare: Daneză, Olandeză, Engleză, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Portugheză, Rusă (în HDD), Spaniolă, 
Suedeză

• Altele: Antenă FM, Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 175 x 202 mm
• Înălţime boxă principală: 354 mm
• Greutate: 12,50 kg
• Adâncime unitate principală: 251 mm
• Înălţime unitate principală: 202 mm
• Lăţime unitate principală: 251 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde
• Eco Power standby: 1 W

Redare foto digitală
• Medii de redare: picture CD pe TV
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Afișaj pe dispozitiv: JPEG de pe USB, transmisie de 

pe PC
•
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