
 

 

Philips
DVD компонентна Hi-Fi 
система

Hi-Fi тонколона
Лентов говорител за високи 
честоти
150 W

MCD909
Завладяващ звук

Насладете се на топлия Hi-Fi звук
Опитайте висококачествен звук с висока вярност с микросистемата за домашно кино Philips 

MCD909, произведена с първокласни материали. Предусилвателите с електронни лампи 

предлагат кристална чистота на звука. Мултимидейният интерфейс за пълна висока детайлност 

(HDMI) дава образ с по-добра рязкост.

Обогатете своето кино изживяване
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Гледайте снимки и слушайте музика направо от USB устройствата

Качество на звука като за меломани
• Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук
• Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
• Позлатен съединител на високоговорителия за най-добро предаване на сигнала
• Цифров усилвател клас D за качествен звук
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
• 2x75W RMS/ 2x150W музикална мощност

Първокласна обработка с благородни материали
• Качествено тяло от алуминий и звукоизлъчватели от истинско дърво
• Дистанционно управление с плоски бутони, с гръб от кожа и метален лицев панел



 Първокласни Hi-Fi тонколони

С вградените Hi-Fi тонколони можете да 
слушате звук с най-високо качество, какъвто 
обикновено се очаква само от системи за 
меломани. Аналоговата същност на 
тонколоните дава звук, който е по-приятен 
за нашия нелинеен слух. Звукът от обла 
тонколона е с малки изкривявания и е 
винаги предпочитан заради ясното и 
детайлно, топло и реалистично качество.

Усилвател клас D
Class ‘D’ Digital Amplifier приема аналогов 
сигнал, преобразува го в цифров и след това 
усилва сигнала по цифров път. После 
сигналът постъпва в демодулационен 
филтър, за да се получи крайният изходен 
сигнал. Усиленият цифров сигнал има 
всички преимущества на цифровото аудио, 
включително и по-добро качество на звука. 
В допълнение, усилвателят Class ‘D’ има 
ефективност над 90% в сравнение с 
традиционните AV усилватели. Тази висока 
ефективност означава мощен усилвател с 
малки размери.

Лентови "пищялки" в микро система

Неодимовият лентов високоговорител за 
високи честоти е еднополюсен 
високоговорител за високи честоти, който 
дава динамичен и отчетлив звук отпред. 
Това е характеристика, която се използва 

често в аудио системи от висок клас за 
възпроизвеждане на звук с изключителна 
вярност. Конвенционалните 
високоговорители за високи честоти с 
конуси и куполи са с намотка с насочено 
движение, докато еднополюсният 
неодимов лентов високоговорител за 
високи честоти излъчва високи честоти в 
пълен обхват от 180 градуса. Това рязко 
увеличава широчината на звуковия спектър 
при по-високите тонове и разширява зоната 
на "идеалното място" за възпроизвеждане 
на широк, кристално ясен и естествен звук 
дори от компактни аудио системи.

Позлатен съединител на 
високоговорителя

Позлатеният съединител на 
високоговорителя гарантира по-добро 
предаване на сигнала в сравнение с 
традиционните съединения тип "клипс". 
Освен това, той минимизира загубата на 
електрически сигнал от усилвателя до 
кутията на високоговорителя, което дава 
възможно най-близко до реалността 
възпроизвеждане на звука.

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 

възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

Дистанционно управление с гръб от 
кожа

С отличния си баланс между тънки размери 
и удобно малко тегло, това дистанционно 
управление с ергономичен дизайн е просто 
забавно за използване. Гладкият му преден 
панел в цвят металик привлекателно 
контрастира със задния капак от естествена 
кожа. В допълнение, стилната прецизно 
оформена клавиатура осигурява качествено 
управление. Само почувствайте 
съвършенството на чистия дизайн и пълния 
контрол!

Регулиране на високи и ниски честоти
Регулирането на високите и ниски честоти 
са функции на еквалайзера, които 
управляват нивата на високите и ниски 
честоти на вашето аудио. Регулират се 
отделно усилването на високите тонове в 
музиката и нивото на усилване на ниските 
тонове. Като използва бутоните за 
движение нагоре и надолу, потребителят 
може удобно да наблегне повече или по-
малко на ниските и високи тонове, или да ги 
остави равни, за да възпроизведе музиката 
според оригиналните настройки на 
записа.Регулирането на високите и ниски 
честоти ви дава възможност да слушате 
музиката си както желаете.
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Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Пресемплиране на 
видео, Премащабиране на видео, Висока 
детайлност (720p, 1080i, 1080p)

Звук
• Изходна мощност: 2x75W RMS / 2x150W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: Лампов предусилвател, 
Цифров усилвател клас "D", Баланс на ниските 
честоти, Регулиране на високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители
• Основен високоговорител: трилентови, Лентов 
говорител за високи честоти, Куполни 
средночестотни, 5" високоговорител за ниски 
честоти, Позлатени съединители на 
говорителите, Подвижни мрежи на 
високоговорителите

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-
видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, 
Мащабиране, Родителски контрол, Дисково 
меню, Бързо пренавиване назад, Бързо 
пренавиване напред, OSD, Подновяване след 
стоп

• DVD регион.: 2

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 
Бързо напред/назад, Търсене на следваща/
предишна мелодия

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Чекмедже

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркване, Стоп

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: Радиотекст, Настройка на RDS часовника, 
Име на станцията, Тип на програмата

• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART, 
Компонентен Y Pb Pr (чинч)

• Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, 
Цифров оптичен изход, FM антена, Изход 
HDMI

• Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д), 
Изход за аналогово аудио (Л/Д)

• Слушалка: 6,3 мм
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Езици на екранното меню: Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Португалски, Испански, Шведски, Турски

• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Индикации: DIM режим
• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно 
видео (Y), Управляващ кабел, Захранващ кабел, 
FM антена, Листовка с гаранция за цял свят

• Дистанционно управление: 49-бутонно с 2 
батерии тип AAA

• Ръководство за бързо инсталиране: Английски, 
немски, фламандски, френски, испански, 
италиански

• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

250 x 180 x 280 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 205 x 330 x 240 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

740 x 310 x 375 мм
• Тегло вкл. опаковката: 22,5 кг

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
•

MCD909/12

Спецификации
DVD компонентна Hi-Fi система
Hi-Fi тонколона Лентов говорител за високи честоти, 150 W

http://www.philips.com

