
 

 

Philips Heritage Audio
Komponentný DVD Hi-Fi 
systém

Hi-Fi elektrónky
Hodvábny kužeľovitý 
reproduktor
150 W

MCD909
Posadnutí zvukom

Vychutnajte si príjemný Hi-Fi zvuk
Zažite čistý zvuk s vysokou vernosťou prostredníctvom komponentného DVD Hi-Fi 
systému Philips. Predzosilňovače s vákuovými elektrónkami ponúkajú krištáľovo čistý zvuk. 
Multimediálne rozhranie s úplným vysokým rozlíšením (HDMI) prináša ostrejší obraz.

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Vysokokvalitný zvukový zážitok
• Hi-Fi elektrónky špičkovej kvality pre dokonale čistý a prirodzený zvuk
• Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
• Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
• Celkový výstupný výkon 150 W RMS
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov
• Kvalitná hliníková skrinka a reproduktor z prírodného dreva
• Diaľk.ovládanie s koženou spod.str. a kovovou vrch. str. s plochými tlačidlami



 Hi-Fi elektrónky špičkovej kvality

So vstavanými Hi-Fi elektrónkami môžete 
teraz zažiť zvuk najvyššej kvality, ktorý sa 
bežne spája len so špičkovými systémami pre 
hudobných nadšencov. Analógový základ 
elektróniek poskytuje príjemnejší zvuk pre náš 
nelineárny sluchový systém. Zvuk z elektróniek 
prináša nízke skreslenie a vždy sa 
uprednostňuje pre jeho čistú a detailnú, teplú a 
prirodzenú kvalitu zvuku.

Výškový repr. so zliatinovými pásikmi

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je 
jednopólový reproduktor, ktorý produkuje 
dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne 
sa používa v dômyselných systémoch na 
pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné 
kónusy a kopulové reproduktory sú založené 
na princípe smerových pohyblivých cievok, 
zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi 
vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-
stupňovom radiačnom pásme. Tým sa 
dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo 
vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho 
počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený 
zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových 
systémov.

Pozlátený konektor reproduktora

Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje 
lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s 
bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež 
minimalizuje elektrickú stratu signálu zo 
zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa 
dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa 
maximálne približuje realite.

150 W RMS
Tento systém má celkový výstupný výkon 
150 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-
CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD 

znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu 
SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. 
Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým 
oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou 
formátu DivX® si môžete vychutnávať videá 
komprimované kodekom DivX®. Formát DivX 
je založený na technológii kompresie videa 
MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých 
súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a 
hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/
RW a nahrávateľné disky DVD.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.

Kvalitná skrinka a reproduktor

Kvalitná hliníková skrinka a reproduktor z 
prírodného dreva
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Hlavné prvky
Komponentný DVD Hi-Fi systém
Hi-Fi elektrónky Hodvábny kužeľovitý reproduktor, 150 W
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Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: vzorkovanie videa, 

zvýšenie rozlíšenia videa, vysoké rozlíšenie (720p, 
1080i, 1080p)

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 75 W RMS/hudobný výkon 2 

x 150 W
• Vylepšenie zvuku: predzosilňovač s vákuovými 

elektrónkami, digitálny zosilňovač triedy „D“, 
hlasitosť, ovládanie výšok a basov, zvuk Dolby 
Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3-smerový, 5" reproduktor 

pre hlboké tóny, strednopásmový s kužeľ. klenbou, 
plochý výškový reproduktor

• Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory 
reproduktorov, odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie videa
• regionálny kód DVD: 2
• Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, obrázkové 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, uhol, 
PBC, pomalý pohyb, Zoom, rodičovská kontrola, 
ponuka disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, 
displej OSD, pokračovanie v prehrávaní od 
zastavenia

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
preskakovať/programovať

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• RDS: rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov 

stanice, typ programu
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: 2 x RCA (zvuk), komponentný 

video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), 
koaxiálny digitálny výstup zvuku, digitálny optický 
výstup, Výstup HDMI, Slúchadlá (6,3 mm), Výstup 
SCART, Výstup S-video

• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, zásobník
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), 

ovládací kábel, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 22,5 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

205 x 240 mm
• Výška hlavného reproduktora: 330 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 280 mm
• Hĺbka balenia: 375 mm
• Výška hlavnej jednotky: 180 mm
• Výška balenia: 310 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 250 mm
• Šírka balenia: 740 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Prehrávanie digitálnych fotografií
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
•
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