
 

 

Philips
Hi Fi-system för DVD med 
komponent

MCD900
Besatt av ljud

Upplev känslan från ett liveframträdande
Philips Hi-Fi-system med DVD-komponent ger dig ljud som är så naturligt och verkligt att 
det känns som artisterna uppträder framför dig. En skärm med levande färger och mycket 
intuitiv navigering som ger dig en ännu bättre lyssnarupplevelse.

Autentiskt ljud som får liv
• Aluminiumhögtalare för naturtroget ljud tack vare optimal styvhet
• SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
• Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud

Suveräna prestanda
• 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Berika din upplevelse
• Färgstark LCD-skärm som ger smidig kontroll
• Spela upp DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG
• Bläddra bland din musik och dina foton som finns lagrade på USB



 2 x 50 W RMS HiFi-ljud/klass D

Fyll rummet med din favoritmusik med 
2x50 W RMS uteffekt och en digital klass D-
förstärkare. Förstärkaren omvandlar analoga 
signaler till digitala och förstärker dem sedan. 
Signalerna skickas därefter genom ett 
demoduleringsfilter för att skapa slutresultatet. 
Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de 
fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive 
förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är 
förstärkaren mer än 90 % effektivare jämfört 
med traditionella AB-förstärkare. Den här 
högre effektiviteten kan du glädjas åt i en 
kraftfull förstärkare i ett litet format.

Aluminiumhögtalare

Låt naturen ge dig det bästa. Naturmaterial har 
visat sig vara oslagbara som akustiska 
byggkomponenter. Högtalare gjorda av 
aluminium är styvare, vilket ger en mer idealisk 
enhet som på ett naturligt sätt förhindrar 
vibrationer, optimerar spridningen av ljudvågor 
och ger ett mer naturtroget ljud. Resultatet är 
fantastiskt snygga högtalare som ger dig ljud 
som gör originalinspelningen rättvisa.

Färgstark LCD-skärm

Förhöj lyssnarupplevelsen med en färgstark 
LCD-skärm, och njut av enkel och smidig 
kontroll över all din musik. När du lyssnar på 
dina favoritlåtar visas albumomslagen på 
skärmen och ger en extra dimension åt låtarna. 
Och att välja spår är enkelt, eftersom LCD-
skärmen med flera rader visar låtarna 
sorterade efter genre, artist eller album.

Guldpläterad högtalaranslutning

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger 
bättre ljudsignalöverföring jämfört med 
traditionella click-fit-anslutningar. Den 
minimerar dessutom den elektriska 
signalförlusten från förstärkaren till 
högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som 
är så realistisk som möjligt.

Spela upp musik och filmer

Spela upp DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM 
AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG.

SoundSphere

Upplev musiken till fullo med SoundSphere, 
som återger varje ton som artisten tänkte sig 
det. SoundSphere, som ger klart och naturligt 
ljud, skapar ett djupare och bredare 
ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får 
dig att tro att artisterna uppträder framför dig. 
Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter 
som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern 
kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. 
Exakt crossover-ljudteknik och noggrann 
placering av woofern för att omsluta tweetern 
ger minimerade störningar och ett ännu mer 
naturligt ljud.

Bläddra bland din musik och dina foton 
(USB)

Ladda upp din musiksamling på USB och lyssna 
på vilken låt som helst, när som helst. Systemet 
får tillgång till ditt musikinnehåll via inbyggt 
USB-uttag. Använd systemet för att enkelt 
bläddra igenom all din musik efter album, 
artister, genrer eller låtar. Medan du lyssnar på 
musik kan du också njuta av dina favoritbilder.
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Ljud
• Ljudförbättring: digital klass D-Förstärkare, 

diskant- och baskontroll
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare
• Högtalarelement: SoundSphere
• Högtalarförbättring: 2-vägs, löstagbara 

högtalargaller

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD, CD-R, CD-RW, USB-flashminne
• MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR
• Övrigt: ID3 Tag Support
• Kompatibla format: eAAC+, FLAC, MP3, DRM-fri 

AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, 

föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Antenn: FM-dipol
• RDS: radio-text, RDS-klocka, stationsnamn, 

programtyp
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Picture 

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

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, vinkel, 
ultrarapid, Zoom, skivmeny, snabbt bakåt, snabbt 
framåt, OSD, återuppta spelning från stopp

Bild/visning
• Bildförbättring: videouppsampling, förbättrad 

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

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), 

komponentvideoutgång, kompositvideoutgång 
(CVBS), digital koaxial utgång för ljud, Hörlur 
(3,5 mm)

• Aux-in: 2 x RCA (ljud)
• USB: USB-värd
• Ljud-/videoanslutningar: HDMI-utgång

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm, larmsignal
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• typ av laddare: motoriserad, släde
• Skärmtyp: LCD-display
• Färg på bakgrundsbelysning: vit
• Skärmförbättringar: ljusstyrkeinställning, DIM-läge
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, 
Portugisiska, Svenska

Tillbehör
• Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y), 

nätkabel
• Batterier: 2 x AAA
• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll med 2 x AAA-

batterier
• Bruksanvisning: Danska, Nederländska, Engelska, 

Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, 
Portugisiska, Ryska (på HDD), Spanska, Svenska

• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 175 x 202 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 354 mm
• Vikt: 12,50 kg
• Huvudenhet, djup: 251 mm
• Huvudenhet, höjd: 202 mm
• Huvudenhet, bredd: 251 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz
• Strömförsörjning: 220 - 240 V

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W

Digitalfotovisning
• Uppspelningsmedia: bild-CD till TV
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Teckenfönster på enheten: JPEG från USB, 

Streaming från PC
•
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