
 

 

Philips Heritage Audio
DVD-s komponens Hi-Fi 
rendszer

Hi-Fi cső
Selyem dóm magassugárzó
150 W

MCD909
A hangzás bűvöletében

Élvezze a Hi-Fi hangzás nyújtotta melegséget
Ismerje meg a páratlan minőségű anyagokból készített Philips DVD komponens Hi-Fi rendszer 
megbízható hangvisszaadását. Az elektroncsöves előerősítő kristálytiszta hangzást nyújt. A 
teljes nagyfelbontású multimédia illesztőfelület (HDMI) gondoskodik az élesebb képről.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Audiofil szintű hangzásélmény
• Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért
• Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 150 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Minőségi alumínium ház és valódi fából készült hangszórók
• A lapos gombokkal rendelkező távvezérlő hátlapja bőr, előlapja fém



 Kiváló minőségű Hi-Fi csövek

A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium 
audiofil rendszereknél szokásos 
hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a 
fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak 
alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, 
meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

Neodímium szalagos magassugárzó

A neodímium szalagos monopólus 
magassugárzó olyan magassugárzó, amely 
dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a 
szolgáltatás általánosan fejlett 
audiorendszerekben használatos, hogy az 
eredetit kitűnően megközelítő hangot 
állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és 
dóm magassugárzók az irányított sugárzású 
lengőtekercs elvén működnek, míg a 
monopólus neodímium szalagos 
magassugárzók magas frekvenciákat 
sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. 
Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum 
szélességét a magasabb hangok esetében, és 
kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a 
kompakt audiorendszerekben is széles, 
kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.

150 W RMS
A rendszer RMS összteljesítménye 150 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD 
lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, 
(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture 
CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. 
Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az 
SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a 
nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb 
képet biztosít. A DivX® támogatottság azt 
jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet 

meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 
alapú videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezen.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Minőségi ház és hangszóró

Minőségi alumínium ház és valódi fából készült 
hangszórók

A távvezérlő hátoldala bőr bevonatú

A karcsú kialakítás és a kényelmesen kis súly 
tökéletes egyensúlya igazi élvezetté teszi ennek 
az ergonomikus tervezésű távvezérlőnek a 
használatát. A fémes bevonatú lapos előlapot 
vonzó megjelenésű, valódi bőr hátlap egészíti 
ki, míg a stílusos, pontosan működő 
billentyűzet magas fokú kezelhetőséget nyújt. 
Élvezze a letisztult megjelenés és az egyszerű 
irányíthatóság együttesét.
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Kép/Kijelző
• Kép javítása: videominta-vételezés, video-

túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Elektroncsöves előerősítő, „D" 

osztályú digitális erősítő, hangerő, Magas- és 
mélyhang-szabályozás, Dolby Digital

Hangszórók
• Hangszórók: 3-utas, 5"-es mélyhangszóró, dóm 

középsugárzó, szalagos magassugárzó
• Továbbfejlesztett hangszórók: aranyozott 

hangszóró-csatlakozók, levehető hangszórórácsok

Videolejátszás
• DVD régiókód: 2
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-

CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállás, 

PBC, lassú mozgás, Nagyítás, szülői felügyelet, 
lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, 
OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• RDS: rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév, 

programtípus
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens 

videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), 

digitális koaxiális audiokimenet, digitális optikai 
kimenet, HDMI-kimenet, Fejhallgató (6,3 mm-es), 
SCART kimenet, S-Video kimenet

• Aux be: 2xRCA (audió)
• USB: USB gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), 

vezérlőkábel, Hálózati tápkábel
• Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
• Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 22,5 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 205 x 240 mm
• Fő hangszóró magassága: 330 mm
• Főegység mélysége: 280 mm
• Csomag mélysége: 375 mm
• Főegység magassága: 180 mm
• Csomag magassága: 310 mm
• Főegység szélessége: 250 mm
• Csomag szélessége: 740 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
•
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