
 

 

Philips Heritage Audio
Miniwieża hi-fi z 
odtwarzaniem DVD

Głośnik hi-fi
Jedwabny głośnik wysokotonowy
150 W

MCD909
Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się doskonałym dźwiękiem Hi-Fi
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem dzięki zestawowi Hi-Fi firmy Philips z możliwością 
odtwarzania płyt DVD wykonanemu z wysokiej klasy materiałów. Przedwzmacniacze lampowe 
zapewniają krystalicznie czysty dźwięk, a interfejs HDMI gwarantuje wyjątkową ostrość obrazu.

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
• Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p

Profesjonalnej jakości dźwięk
• Doskonałe lampy Hi-Fi zapewniają idealnie czysty i naturalny dźwięk
• Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku
• Pozłacane złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
• Całkowita moc wyjściowa: 150 W RMS
• Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Doskonałe wykończenie wysokiej klasy materiałami
• Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i głośniki z prawdziwego drewna
• Pilot z tylną ścianką ze skóry oraz metalowym przodem i płaskimi przyciskami



 Doskonałe lampy Hi-Fi

Dzięki wbudowanym lampom Hi-Fi możesz 
cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości, który 
zwykle spotykany jest jedynie w wysokiej klasy 
zestawach dla audiofilów. Dzięki ich 
analogowej naturze generowany dźwięk jest 
bardzo przyjemny dla ludzkiego, nieliniowego 
układu słuchowego. Jest to dźwięk o niskim 
współczynniku zniekształceń, preferowany ze 
względu na jego czyste, pełne szczegółów, 
ciepłe i naturalne brzmienie.

Neodymowy wstęgowy głośnik 
wysokotonowy

Neodymowy, wstęgowy głośnik 
wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty 
dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach 
audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej 
wierności odtwarzanego dźwięku. O ile 
działanie stożkowych i kopułkowych głośników 
wysokotonowych opiera się na ruchomej 
cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy 
głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości 
w promieniu 180 stopni. Zwiększa to 
rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach 
wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu 
nawet na kompaktowych systemach audio 
uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i 
naturalny dźwięk.

Pozłacane złącze głośnikowe

Pozłacane złącze głośnikowe umożliwia lepsze 
przesyłanie sygnału audio w porównaniu z 
tradycyjnymi połączeniami zatrzaskowymi. 
Zmniejsza także tłumienie sygnału 
elektrycznego wysyłanego ze wzmacniacza do 
głośników, zapewniając odtwarzanie dźwięku 
zbliżonego do rzeczywistości.

150 W RMS
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu 
wynosi 150 W. RMS to skrót oznaczający 
wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean 
Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej 
mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza 
dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość 
mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika 
oraz jego czułość określają moc generowanego 
dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym 
większa moc dźwięku emitowanego przez 
głośnik.

Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/
WMA-CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z 
większością dostępnych na rynku płyt DVD i 
CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można 
odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót 
SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość 

tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz 
jest wyraźniejszy ze względu na wyższą 
rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® 
umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w 
tym standardzie. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard 
MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych 
plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, 
na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy 
standard cyfrowego dźwięku 
wielokanałowego, wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania 
dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości 
dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.

Wysokiej jakości obudowa i głośnik

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i 
głośniki z prawdziwego drewna
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Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie 

próbkowania wideo, zwiększanie rozmiaru wideo, 
wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W mocy 

muzycznej
• Korekcja dźwięku: przedwzmacniacz lampowy, 

cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, wzmocnienie 
częstotliwości skrajnych, regulacja tonów 
wysokich i niskich, Dolby Digital

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 3-drożny, Niskotonowy 5 cali, 

kopułkowy głośnik średniozakresowy, 
wysokotonowy głośnik wstęgowy

• Funkcje i cechy głośników: pozłacane złącza 
głośnikowe, odłączane osłony głośników

Odtwarzanie wideo
• Kod regionu DVD: 2
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture 

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, kąt, PBC, odtwarzanie w zwolnionym tempie, 
Powiększenie, nadzór rodzicielski, menu płyty, 
szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do 
przodu, OSD, wznowienie odtwarzania od 
momentu zatrzymania

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, Płyta 

CD, CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• RDS: Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, 

typ programu
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: 2xRCA (audio), 

komponentowe wyjście wideo, kompozytowe 
wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne 
wyjście audio, cyfrowe wyjście optyczne, Wyjście 
HDMI, Gniazdo słuchawek (6,3 mm), wyjście 
SCART, Wyjście S-video

• Wejście AUX: 2xRCA (audio)
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
• Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
• Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, 
hiszpański, szwedzki, turecki

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód 

wideo (Y), przewód sterujący, przewód zasilający
• Pilot zdalnego sterowania: 49-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 22,5 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

205 x 240 mm
• Wysokość głośnika głównego: 330 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 280 mm
• Głębokość opakowania: 375 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 180 mm
• Wysokość opakowania: 310 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 250 mm
• Szerokość opakowania: 740 mm

Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz
• Źródło zasilania: 220–240 V

Zielony
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
•
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