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เคร่ืองเลน DVD ระบบ Hi-
Fi

หลอดเสียง Hi-Fi
ลําโพงทวีตเตอรแบบ Silk Dome
150W

MCD909
ด่ืมดํ่ากับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับเสียง Hi-Fi เปยมชีวิตชีวา
สัมผัสพลังเสียงสมจริงคุณภาพสูงของเคร่ืองเลน Philips DVD ระบบ Hi-Fi ดวยวัสดุคุณภาพดี 
พรีแอมพลิไฟเออรแบบหลอดสุญญากาศท่ีใหพลังเส ียงท่ีชัดใส 
อินเตอรเฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) อยางสมบูรณ สรางสรรคภาพท่ีคมชัดข้ึน

เต็มตาเต็มอารมณกับการชมภาพยนตร
• เลน DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตรไดอยางเต็มอารมณ
• USB Direct เพื่อการเลนเพลงและภาพ
• HDMI 1080p ยกระดับเปนแบบความละเอียดสูงเพื่อใหภาพคมชัดขึ้น
สัมผัสคุณภาพเสียงระดับเครื่องเสียงชั้นยอด
• หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เปนธรรมชาติ
• ทวีตเตอรแบบริบบิ้นทําจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
• ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับสงสัญญาณไดดีที่สุด
• กําลังขับทั้งหมด 150W RMS
• ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค าเสียงสูงและต่ําไดงาย
การตกแตงชั้นยอดดวยวัสดุชั้นเยี่ยม
• โครงตูอะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลําโพงไมจร ิง
• รีโมทคอนโทรลแบบปุมกดแบนราบ ดานหนาเปนโลหะ ดานหลังหุมดวยหนัง



 หลอดเสียง Hi-Fi

ดวยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว 
คุณจึงสัมผัสไดถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ป
กติจะพบไดในเครื่องเสียงช้ันเยี่ยมเทานั้น 
คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทําใหเสียงน
าฟงยิ่งขึ้น 
เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ํา 
ใหเสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุน 
เปนธรรมชาติ

ทวีตเตอรแบบริบบ้ินทําจาก Neodymium

ทวีตเตอรแบบริบบิ้นทําจาก Neodymium 
เปนทวีตเตอรแบบโมโนโพลที่ใหพลังเสียงที่คม
ชัดสดใสจากดานหนา 
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ใชกันโดยทั่วไปในเครื่องเสีย
งระดับไฮเอนดเพื่อสรางเสียงที่มีความสมจริงสูง 
ทวีตเตอรแบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใชห
ลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด 
แตทวีตเตอรริบบิ้น Neodymium 
แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบก
ารกระจาย 180 องศา 
ซึ่งจะเพิ่มความกวางของชวงเสียงในเสียงที่ส ูงขึ้
น และขยายพื้นที่สวีตสปอตเพื่อใหเสียงที่กวาง 
ใส 
และเปนธรรมชาติแมใชเครื่องเสียงขนาดเล็ก

ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated

ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated 
ชวยใหแนใจไดถึงการรับสงสัญญาณเสียงที่ดีขึ้
น เมื่อเทียบกับการเชื่อมตอแบบ Click-fit 
ในแบบเดิม นอกจากนี้ 
ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟาจากแอมพลิ
ฟายเออรไปยังตัวลําโพง 
สงผลใหไดสัญญาณเสียงที่ใกลเคียงกับความเป ็
นจริง

150W RMS
ระบบนี้มีกําลังขับทั้งหมด 150W RMS, RMS 
หมายถึง Root Mean Square 
ซ่ึงเปนการวัดพลังงานเสียง 
หรือวัดพลังงานไฟฟาที่ถายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร ไปยังลําโพงที่มีการวัดคาเปนวัตต 
จํานวนพลังงานไฟฟาที่นําสงไปที่ลําโพงและคว
ามไว เปนตัวกําหนดพลังเสียงที่ถูกสรางขึ้น 
ยิ่งจํานวนวัตตมากขึ้นเทาใด 
พลังเสียงที่ไดจากลําโพงจะยิ่งดีขึ้นเทานั้น

เลน DVD, DivX และ MP3/WMA-CD

เครื่องเลน Philips สามารถใชงานไดกับแผน 
DVD และ CD สวนใหญที่มีในทองตลาด แผน 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 

CD(RW) และซีดีภาพ 
ทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถใชไดกับเครื่องเลนนี้
ได ตัวยอ SVCD ยอมาจาก "Super VideoCD" 
ซ่ึง SVCD มีคุณภาพดีกวา VCD 
และใหภาพคมชัดมากกวา VCD 
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกวา ดวยการรองรับ 
DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เขารหัส DivX® 
ในหองนั่งเลนที่แสนสบายของคุณไดอยางเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ใหคุณบันทึกไฟลขนาดใหญ เชน ภาพยนตร 
มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อตางๆ เชน CD-R/RW 
และแผน DVD แบบบันทึกได

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital 
ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นําของโลก 
ไดใชวิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเชนเดียว
กับการทํางานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ไดจึงมีความสมจริงดวยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

โครงตูและลําโพงคุณภาพเยี่ยม

โครงตูอะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลําโพงไมจ
ริง
MCD909/12

ไฮไลต
เคร่ืองเลน DVD ระบบ Hi-Fi
หลอดเสียง Hi-Fi ลําโพงทวีตเตอรแบบ Silk Dome, 150W

HiFiTube



วันที่ออก 2016-12-14

เวอรชัน: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทรา
บลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ

www.philips.com
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: วิดีโออัปแซมปลิง, 

การลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง 
(720p, 1080i, 1080p)

เสียง
• พลังขับเสียง: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W 

พลังแหงเสียงดนตรี
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

พรีแอมพลิไฟเออรแบบหลอดสุญญากาศ, 
ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D", ความดัง, 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Dolby 
Digital

ลําโพง
• ตัวขับเสียง: 3 ทาง, วูฟเฟอรขนาด 5 นิ้ว, 

แบบโดมความถี่ปานกลาง, ทวีตเตอรแบบริบบิ้น
• การเพิ่มประสิทธิภาพลําโพง: ตัวเสียบลําโพงแบบ 

Gold-plate, ถอดฝาครอบลําโพงได
การเลนวิดีโอ
• รหัสโซนของ DVD: 2
• สื่อที่เลนได: DivX, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/

SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเลนดิสก: เลน A-B ซ้ํา, มุมมอง, PBC, 

เลนภาพชา, ซูม, ผูปกครองควบคุม, เมนูดิสก, 
กรอถอยหลังอยางเร็ว, กรอเดินหนาอยางเร็ว, OSD, 
เลนตอหลังจากหยุด

การเลนเสียง
• สื่อที่เลนได: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, แฟลชไดรฟ USB
• โหมดเลนดิสก: กรอเดินหนา/ถอยหลังอยางรวดเร็ว, 

คนหาแทร็คกอนหนา/ถัดไป, เลนซ้ํา/สุม/
ตั้งโปรแกรม

• โหมดการเลน USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหนาอยางเร็ว, เลน/หยุดช่ัวคราว, ถัดไป/
กอนหนา, โปรแกรมการเลน, เลนซ้ํา, สุม, หยุด

จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไวลวงหนา: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• RDS: Radio Text, RDS clock set, ช่ือสถานี, 

ประเภทโปรแกรม
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร: 

การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมตอ
• เอาตพุตเสียง/วิดีโอ: 2xRCA (เสียง), Component 

Video Out, Composite Video (CVBS) Out, Digital 
Audio Coaxial Out, 
สัญญาณออปติคัลแบบดิจิตอลออก, HDMI ออก, 
หูฟง (6.3 มม.), SCART out, S-Video out

• Aux in: 2xRCA (เสียง)
• USB: โฮสต USB
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกดวย CD, ปลุกดวยวิทยุ, ปลุกดวย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร, ถาด
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอ: โหมด DIM
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: เนเธอรแลนด, อังกฤษ, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, 
ตุรกี

• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
อุปกรณเสริม
• สายเคเบิล/การเช่ือมตอ: สาย Composite Video (Y), 

สายควบคุม, สายไฟ
• รีโมทคอนโทรล: 49 ปุม พรอมแบตเตอรี่ AAA 2 กอน
• อื่นๆ: เสาอากาศ FM, คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• คูมือผูใช: หลายภาษา
• รับประกัน: คูมือการรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• น้ําหนักสุทธิ: 22.5 กก.
• ขนาดลําโพงหลัก (กวาง x ลึก): 205 x 240 มม.
• ความสูงของลําโพงหลัก: 330 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 280 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ: 375 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 180 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ: 310 มม.
• ความกวางของตัวเครื่อง: 250 มม.
• ความกวางของบรรจุภัณฑ: 740 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 50 เฮิรตซ
• แหลงจายไฟ: 220 - 240 V
สีเขียว
• โหมดสแตนดบายประหยัดพลังงาน: 1 วัตต
เลนภาพดิจิตอล
• สื่อที่เลนได: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
•
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