
 

 

Philips
DVD-mikrokinosystem

HDMI 1080p

MCD909
Hi-Fi-musikk

med rør-forforsterkere
Opplev Hi-Fi-lyd med Philips-mikrokinosystemet MCD909 med førsteklasses materialer. 
Rør-forforsterkere gir krystallklar lyd. Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir 
skarpere bilder.

Lydopplevelse med kvalitet for hi-fi-entusiaster
• Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Neodymbånddiskanthøyttaler med imponerende lydgjengivelse
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikkeffekt
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Gjør filmopplevelsen bedre
• HDMI-utgang for digital høydefinisjonsvideo og digital lyd
• Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Aluminumskabinett og høyttalere i ekte tre
• Fjernkontroll med flate taster, bakside i lær og front i metall



 Førsteklasses Hi-Fi-rør

Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en 
lydopplevelse med en kvalitet som du ellers 
bare får med de aller beste audiosystemer. De 
analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt 
ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra 
et rør, har den liten forvrengning og er alltid å 
foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, 
varme og realistiske lydkvaliteten.

Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

Bånd-diskanthøyttaler i mikrosystem

Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en 
monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og 
ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes 
i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer 
ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome 
diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp 
med bevegelse i én retning, mens den 
monopole diskanthøyttaleren med 
neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 
180-graders mønster. Dette øker bredden på 

lydspekteret i de høyere frekvensene 
betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en 
større del av rommet med ren, klar og naturlig 
lyd også fra kompakte lydanlegg.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.

HDMI-utgang

HDMI er en direkte digital forbindelse som kan 
overføre både digital HD-video og digital 
flerkanalerslyd. Ved å eliminere 
konverteringen til analoge signaler får du 
perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. 
HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med 
DVI.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens ledende standarder for 
digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige 
måte å behandle lyd på, og du får dermed en 
enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Fjernkontroll med bakside i lær

Denne ergonomiske fjernkontrollen er både 
slank og lett og en nytelse å bruke. Det 
elegante metalliske frontdekselet med flate 
taster er en tiltalende kontrast til det ekte 
skinndekselet på baksiden. De stilige og 
nøyaktige tastene sørger dessuten for god 
navigering. Fjernkontrollen gir deg en god 
opplevelse av utmerket design og kontroll.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.

USB Direct spiller av bilder/musikk
Koble USB-enheten til systemet, og del lagret 
digital musikk og digitale bilder med familie og 
venner.
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Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: Videooppsampling, 

Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W 

musikkeffekt
• Lydforbedringer: Vakuumrør-forforsterker, Klasse 

D digital forsterker, Volum, Diskant- og 
basskontroll

• Lydsystem: Dolby Digital

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 3-veis, Bånddiskanthøyttaler, 

Mellomtone-dome, 5" woofer, Gullbelagte 
høyttalerkontakter, Avtagbare høyttalergriller

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, 

Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, 
Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, 
Fortsett avspilling fra stopp

• DVD-region.: 2

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• Lastetype: Motorisert, Skuff
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking

• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, 

Stasjonsnavn, Programtype
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), 

S-video (på Hosiden), SCART, Komponent YPbPr 
(cinch)

• Andre tilkoblinger: Digital koaksial lydutgang, 
Digital optisk utgang, FM-antenne, HDMI ut

• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog 
audio ut (V/H)

• Hodetelefon: 6,3 mm
• USB: USB-vert

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• OSD-språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, 

Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Indikasjoner: DIM-modus
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), 

Kontrollkabel, Nettledning, FM-antenne, 
Verdensomfattende garantihefte

• Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, 

fransk, spansk, italiensk
• Bruksanvisning: 16 språk

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 250 x 180 x 280 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

205 x 330 x 240 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 740 x 310 x 375 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 22,5 kg

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