
 

 

Philips Heritage Audio
Σύστημα Hi-Fi DVD 
συνιστωσών

Ηχείο-σωλήνας Hi-fi
Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
150 W

MCD909
Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε ζεστό ήχο Hi-Fi
Απολαύστε ήχο υψηλής πιστότητας από το σύστημα Philips DVD Hi-Fi, χάρη στα 
κορυφαία υλικά του. Οι προενισχυτές βαλβίδας κενού εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο, 
ενώ η διασύνδεση πολυμέσων Full HD (HDMI) προσφέρει ευκρινέστερες εικόνες.

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία
• Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Εμπειρία ποιοτικού ήχου audiophile
• Σωλήνες Hi-Fi κορυφαίας ποιότητας για εξαιρετικά καθαρό και φυσικό ήχο.
• Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon για εντυπωσιακή πιστότητα ήχου
• Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
• Συνολική ισχύς εξόδου 150W RMS
• Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων

Κορυφαίο φινίρισμα με υλικά υψηλής ποιότητας
• Σασί από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και ηχεία από πραγματικό ξύλο
• Δερμάτινο πίσω μέρος και μεταλλική πρόσοψη με επίπεδα πλήκτρα



 Σωλήνες Hi-Fi κορυφαίας ποιότητας

Με ενσωματωμένα ηχεία σωλήνες Hi-Fi, 
τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο 
υψηλής ποιότητας, την οποία συνήθως 
απολαμβάνουμε από συστήματα audiophile. 
Η αναλογική φύση των ηχείων σωλήνων 
προσφέρει πιο ευχάριστο ήχο στο μη 
γραμμικό σύστημα ακοής μας. Ο ήχος από 
ηχείο σωλήνα έχει χαμηλό επίπεδο 
παραμόρφωσης , περισσότερες 
λεπτομέρειες και ζεστό αλλά ζωντανό ήχο.

Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon

Το Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon είναι 
ένα μονοπολικό τουίτερ, το οποίο παράγει 
δυναμικό και καθαρό ήχο από εμπρός. Είναι 
μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνά 
στα εξελιγμένα συστήματα ήχου για την 
αναπαραγωγή ήχου μοναδικής πιστότητας. 
Οι συμβατικοί κώνοι και τα θολοειδή τουίτερ 
βασίζονται στην αρχή του κατευθυντικού 
κινητού πηνίου, ενώ το μονοπολικό τουίτερ 
νεοδυμίου τύπου Ribbon εκπέμπει υψηλές 
συχνότητες σε πλήρη ακτινοβολία 180 
μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται 
αισθητά το εύρος του φάσματος του ήχου 
στους υψηλότερους τόνους και διευρύνεται 
το ηδυσημείο για ευρύτερο, καθαρό και 
φυσικό ήχο, ακόμα και στα ηχητικά 
συστήματα μικρού μεγέθους.

Επίχρυσες υποδοχές ηχείων

Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει 
καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε 
σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές 
click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια 
ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο 
ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να 
προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο 
την πραγματικότητα.

150W RMS
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 
150W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη 
μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί 
τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής 
ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής 
ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή 
ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η 
ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που 
αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού 
καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. 
Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η 
ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Αναπαραγωγή DVD, DivX & MP3/
WMA-CD

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι 
συμβατή με τους περισσότερους δίσκους 
DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα 

αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα 
ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή 
ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο 
ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην 
υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη 
DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε 
κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά 
μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης 
βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει 
να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, 
τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως 
CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με 
ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Σασί και ηχείο υψηλής ποιότητας

Σασί από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και 
ηχεία από πραγματικό ξύλο
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Χαρακτηριστικά
Σύστημα Hi-Fi DVD συνιστωσών
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Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: αύξηση δειγματοληψίας 
εικόνας, αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, υψηλή 
ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p)

Ήχος
• Ισχύς: Μουσική ισχύς 2 x 75W RMS / 2 x 150 W
• Ενίσχυση ήχου: προενισχυτής λυχνίας, 
Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", ένταση, έλεγχος 
πρίμων και μπάσων, Dolby Digital

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: 3 δρόμων, Γούφερ 5", θολοειδές 
μεσαίου εύρους, τουίτερ τύπου Ribbon

• Βελτίωση ηχείων: επίχρυσες υποδοχές ηχείων, 
αποσπώμενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή βίντεο
• Κωδικός περιοχής DVD: 2
• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD 
εικόνων, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, γωνία, PBC, αργή κίνηση, Ζουμ, γονικός 
έλεγχος, μενού δίσκου, γρήγορη κίνηση πίσω, 
γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• RDS: radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού, 
τύπος προγράμματος

• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: 2xRCA (Ήχος), έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο, έξοδος σύνθετου 
σήματος βίντεο (CVBS), ψηφιακή ομοαξονική 

έξοδος ήχου, ψηφιακή οπτική έξοδος, Έξοδος 
HDMI, Ακουστικά (6,3 χιλ.), Έξοδος SCART, 
Έξοδος S-Video

• Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)
• USB: Host USB

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μηχανοκίνητος, 
θήκη δίσκων

• Βελτιώσεις οθόνης: Λειτουργία DIM
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο εικόνας σύνθετου 
σήματος (Y), καλώδιο ελέγχου, καλώδιο 
ρεύματος

• Τηλεχειριστήριο: 49 πλήκτρων με μπαταρίες 
2xAAA

• Άλλα: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας 
κάλυψης

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 22,5 κ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

205 x 240 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 330 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 280 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 375 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 180 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 310 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 250 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 740 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V

Πράσινο
• Eco Power standby: 1 W

Αναπαραγωγή ψηφιακών 
φωτογραφιών
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

CD εικόνων
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
•
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