
 

 

Philips Heritage Audio
Komponentní Hi-Fi systém 
s DVD

Hi-Fi elektronky
Kuželový výškový reproduktor 
s hedvábím
150 W

MCD909
Posedlost zvukem

Vychutnejte si živý Hi-Fi zvuk
Zažijte vysoce věrný zvuk komponentního Hi-Fi systému Philips s DVD, který je vyroben 
z prvotřídních materiálů. Elektronkový předzesilovač poskytuje křišťálově čistý zvuk. 
Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI) poskytuje ostrý obraz.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Kvalitní zvukový zážitek
• Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk
• Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• Celkový výstupní výkon 150 W RMS
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Kvalitní hliníková skříň a pravé dřevěné reproduktory
• Kožená zadní část a kovový přední kryt dálkového ovládání s plochými tlačítky



 Prvotřídní Hi-Fi elektronky

Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete 
nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který 
obvykle přináší pouze systémy pro opravdové 
milovníky hudby. Analogová povaha elektronek 
poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární 
sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má 
nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky 
své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného 
zvuku.

Neodymové pásový výškový 
reproduktor

Pásový jednopólový výškový reproduktor s 
neodymovým magnetem vytváří dynamický a 
prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu 
se běžně používají u audiosystémů nejvyšší 
třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s 
mimořádnou věrností. Narozdíl od 
konvenčních reproduktorů s kuželovou a 
vrchlíkovou membránou, které pracují na 
principu směrového pohybu kmitací cívky, 
pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké 
kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně 
tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů 
a prostor optimálního poslechu s širokým, 
krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u 
kompaktních audiosystémů.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje 
lepší přenos audio signálu v porovnání s 
tradičním připojením click-fit. Pozlacený 
konektor také minimalizuje ztrátu elektrického 
signálu ze zesilovače do reproduktoru, což 
umožní vychutnat si hudební produkci tak 
blízkou realitě, jak jen je to možné.

150 W RMS
Tento systém má celkový výstupní výkon 
150 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je 
typickým způsobem měření zvukového výkonu 
neboli elektrického výkonu přeneseného 
z audiozesilovače do reproduktoru, který je 
měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon 
závisí na množství elektrické energie dodané 
reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je 
výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 
trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 
u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 

kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Kvalitní skříň a reproduktor

Kvalitní hliníková skříň a pravé dřevěné 
reproduktory

Kožená zadní část dálkového ovladače

Díky dokonalé rovnováze tenkých rozměrů a 
nízké hmotnosti zajišťující pohodlí je toto 
ergonomicky navržené dálkové ovládání radost 
používat. Přehledná přední strana s kovovou 
povrchovou úpravou tvoří atraktivní kontrast 
s koženou zadní stranou. Navíc elegantní 
dokonalé klávesy zajišťují kvalitní vyhledávání. 
Vychutnejte si čistý design a kontrolu nad 
ovládáním.
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Přednosti
Komponentní Hi-Fi systém s DVD
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Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: převzorkování videa, Zvýšení 

rozlišení videa, vysoké rozlišení (720p, 1080i, 
1080p)

Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W 

hudební výkon
• Vylepšení zvuku: elektronkový předzesilovač, 

digitální zesilovač třídy „D“, zdůraznění basů, 
regulace výšek a basů, Dolby Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: Třípásmový, 5" basový 

reproduktor, kužel středního pásma, Pásový 
výškový reproduktor

• Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory 
reproduktorů, odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání videa
• Kód oblasti DVD: 2
• Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, 

obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, 
PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský 
zámek, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, 
rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od 
místa zastavení

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / 
náhodné přehrávání / program

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: anténa VKV
• Systém RDS: radio Text, Nastavení hodin RDS, 

název stanice, typ programu
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup 

komponentního videa, výstup kompozitního videa 
(CVBS), koaxiální digitální výstup audia, optický 
digitální výstup, Výstup HDMI, Sluchátka (6,3 mm), 
Výstup SCART, Výstup S-Video

• Vstup Aux: 2 x RCA (audio)
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
• Vylepšení displeje: Režim DIM
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Portugalština, Španělština, Švédština, Turečtina

• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), 

ovládací kabel, síťová šňůra
• Dálkový ovladač: 49 tlačítek a 2x baterie AAA
• Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelský manuál: vícejazyčný
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 22,5 kg
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

205 x 240 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 330 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 280 mm
• Hloubka balení: 375 mm
• Výška hlavní jednotky: 180 mm
• Výška balení: 310 mm
• Šířka hlavní jednotky: 250 mm
• Šířka balení: 740 mm

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz
• Napájení: 220 - 240 V

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrazový disk CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
•
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