
 

 

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

DivX

MCD908
HiFi-ljud i en kompakt lösning

Philips stilfulla kompakta DVD-mikrosystem MCD908 med HiFi-rör är den perfekta platt-
TV:n. Förvandla ditt hem till en biosalong med ljudkvalitet för verkliga entusiaster och njut 
av filmer och JPEG-bilder med hög upplösning.

Ljudkvalitet för entusiaster
• HiFi-rör av högsta kvalitet ger perfekt rent och naturligt ljud
• Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
• Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
• Konhögtalare för mellanregistret och woofer ger kristallklart ljud
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• 2x75W RMS/ 2x150W musikeffekt

Förhöj dina filmupplevelser
• HDMI-utgång för digital HD-video och digitalt ljud
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
• Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Förstklassig finish med ädla material
• Kvalitetskabinett i aluminium och äkta trä
• Fjärrkontroll med läderbaksida, metallfront och platta knappar



 HiFi-rör av högsta kvalitet
Med inbyggda HiFi-rör kan du nu uppleva ljud 
av högsta kvalitet, som vanligen bara upplevs i 
de bästa HiFi-systemen. Rörens analoga 
karaktär ger ett behagligare ljud för vårt icke-
linjära hörselsystem. Ljud från ett rör har låg 
distorsion och föredras alltid för sin rena och 
detaljerade samt varma och naturliga 
ljudkvalitet.

Klass D-förstärkare
I en digital Class D Amplifier™ konverteras 
analoga signaler till digitala och därefter 
förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen 
skickas sedan genom ett demoduleringsfilter 
för att ges den slutliga kvaliteten. Det 
förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar 
som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive 
förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital 
Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare 
jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den 
här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en 
kraftfull förstärkare med litet footprint.

Ribbon tweeter i mikrosystem
Neodymium ribbon tweeter är en enpolig 
tweeter som producerar ett dynamiskt och 
klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap 
som vanligtvis används för högkvalitativa 

audiosystem för att reproducera ljud med 
fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och 
dome tweeters på en riktad rörlig spole, 
medan däremot den enpoliga neodymium 
ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 
180 grader. Den här dramatiska ökningen av 
bredden på ljudspektrat för de högre tonerna 
utvidgar utrymmet i rummet där du kan 
uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även 
från kompakta audiosystem.

Konhögtalare, mellanregister
Förbered dig för ett fantastiskt ljud med 
kombinationen av en silk dome-högtalare i 
mellanfrekvensområdet och ribbon tweeter. 
Silk dome-högtalaren ger ett varmt ljud och 
den florstunna ribbon tweetern ger ett rent 
och dynamiskt ljud. Du får en harmonisk 
blandning av oförvanskat och ofärgat 
mångsidigt ljud... som är lent som silke.

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.

HDMI-utgång
HDMI är en direkt digitalanslutning för digital 
HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom 
ingen konvertering till analoga signaler görs 
överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud 
helt befriat från brus. HDMI är fullständigt 
bakåtkompatibelt med DVI.

12-bitars/108 MHz video-DAC
En 12-bitars video-DAC är en överlägsen 
digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla 
detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar 
små nyanser och jämnare färger, vilket ger en 
mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i 
en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när 
du använder en stor skärm och stora 
projektorer.

Fjärrkontroll med läderbaksida
Med en perfekt balans mellan liten storlek och 
bekvämt låg vikt är den här ergonomiskt 
utformade fjärrkontrollen en glädje att 
använda. Den platta fronten med metallic-finish 
har en tilltalande kontrast i baksidan av äkta 
läder. Dessutom ger den snygga 
precisionsknappsatsen en kvalitativ 
sökningsupplevelse. Känn storheten i ren 
design och kontroll.
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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i), 

Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning

Ljud
• Uteffekt: 2x 75 W RMS/2x 150 W musikeffekt
• Ljudförbättring: Vacuum Tube Preamplifier, Digital 

klass D-Förstärkare, Loudness, Diskant- och 
baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3-vägs, Ribbon tweeter, 

Konhögtalare, mellanregister, 5 tums woofer, 
Guldpläterade högtalaranslutningar, Löstagbara 
högtalargaller

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, 

Picture CD, Video CD/SVCD
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, PBC, 

Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Dynamic 
Range Compression

• DVD-region: 2
• Videoförbättring: Progressive Scan

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
• Typ av laddare: Motoriserad, Släde

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
• Uppspelningsmedia: Picture CD

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, MW

• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40
• RDS: Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn

Anslutningar
• Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-

kontakt), S-video (via Hosiden), SCART
• Aux-in: 1x (L/R)/RCA
• Andra anslutningar: Aktiv subwoofer-

lågnivåutgång, Digital koaxial utgång för ljud, Digital 
optisk utgång, FM-antenn, Linjeutgång, MW-
antenn, HDMI-utgång

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• OSD-språk: Holländska, Engelska, Franska, Tyska, 

Italienska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska
• Skärmtyp: VFD-display
• Indikationer: DIM-läge
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Kontrollkabel, FM/MW-antenn, Garantibroschyr, 
Snabbguide

• Fjärrkontroll: 49-tangenter med 2x AAA-batterier

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

250 x 180 x 280 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

205 x 329 x 240 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

755 x 417 x 330 mm
• Vikt inkl. förpackning: 23 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
•
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