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T en zestaw  nie  nale¿y  do najtañszych, spo-
dziewa³em siê wiêc, ¿e bêdzie sporo wa¿y³

i prezentowa³ siê bardzo wykwintnie. Rzeczy-
wiœcie pud³o dŸwiga³em jêcz¹c wniebog³osy, nie
by³o du¿e, ale za to piekielnie treœciwe. To by³
ju¿ pierwszy punkt dla Philipsa. W zestawie s¹ dwa
tradycyjne, podstawkowe (czyli w praktyce rega-
³owe), zespo³y g³oœnikowe. Producent w swoich
materia³ach promocyjnych najbardziej stara siê
zwróciæ uwagê na ten element systemu. Kolu-
mienki nie s¹ miniaturowe, mo¿na powiedzieæ,
¿e to pe³nowymiarowe “monitory”. Boczne œcian-
ki zaokr¹glono, ty³, przód oraz boki pokryto la-
kierem uzyskuj¹c wysoki po³ysk, górê ozdobiono
tafl¹ szk³a.

Kolumienka jest trójdro¿na. Wysokie tony
odtwarza przetwornik wstêgowy napêdzany
neodymowym magnesem – wstêgowy naprawdê,
neodymowy naprawdê. Pod nim znajduje siê ko-
pu³kowy, tekstylny g³oœnik œredniotonowy. Prze-
twornik niskotonowy ma 15-cm œrednicy i mem-
branê polipropylenow¹. Bas-refleks ulokowano
z ty³u, tam te¿ zastosowano solidne zaciski g³oœ-
nikowe – pojedyncze, nie do systemu bi-wire, co
by³oby ju¿ szczytem perwersji, mo¿e oczekiwa-
nej przez niektórych audiofilów-fundamentalis-
tów, ale ci przecie¿ i tak Philipsa nie kupi¹,
wiêc...

Elektronika znajduje siê w dwóch segmen-
tach, które trudno jednoznacznie nazwaæ. Jed-
nym z nich jest wzmacniacz mocy, który zawiera
równie¿ potencjometr g³oœnoœci, w³¹cznik sie-
ciowy oraz, naturalnie, wyjœcia g³oœnikowe (rów-
nie¿ zakrêcane i bardzo masywne). W obudowie
wzmacniacza znajduje siê tak¿e zasilacz dla od-
twarzacza DVD, obydwa elementy nale¿y po³¹-
czyæ specjaln¹ taœm¹. Na froncie odtwarzacza
zastosowano jedynie najbardziej istotne funkcje,
a wiêc obs³ugê napêdu, zak³adaj¹c s³usznie, ¿e
pozosta³e bêd¹ wybierane z pilota. Obydwa ele-
menty tkwi¹ w solidnych, metalowych obudo-
wach, których boki wykonane s¹ z tak samo ozdob-
nych paneli, jak czêœci obudów g³oœnikowych.

Zaskakuj¹cym faktem dotycz¹cym wzmacnia-
cza jest ten, ¿e producent chwali siê doskona³¹
prac¹ koñcówki mocy w klasie D, a po w³¹czeniu
systemu wyraŸnie widzimy nagrzewaj¹ce siê lam-
py. To nie pomy³ka, w MCD-908 zastosowano
lampowy przedwzmacniacz. W³¹czenie systemu
powoduje pocz¹tek ¿arzenia siê lampek oraz
pod³u¿nych diod ulokowanych na krawêdziach
bocznych, które dla odmiany lansuj¹ kolor nie-
bieski. Efekt wcale nie jest obciachowy, obydwa
Ÿród³a œwiat³a s¹ na to zbyt dyskretne. Z danych
producenta wiemy, ¿e moc wzmacniacza jest
ca³kiem potê¿na: 2x75W RMS. Zespo³y g³oœniko-
we mo¿na wspomóc aktywnym subwooferem,
mamy bowiem monofoniczne (czyli standardowe)
wyjœcie z sygna³em najni¿szych czêstotliwoœci.

Tylny panel odtwarzacza DVD zosta³ znako-
micie wyposa¿ony: HDMI, komponent, S-Video,
kompozyt, cyfrowe wyjœcia œwiat³owodowe
i koaksjalne oraz analogowe wyjœcie audio. Do
urz¹dzenia mo¿emy pod³¹czyæ równie¿ dodatko-
we Ÿród³o, ale tylko audio, analogow¹ par¹ RCA.
Na tylnym panelu znalaz³y siê równie¿ wejœcia
antenowe (AM i FM), st¹d wiadomo, ¿e w tym
niewielkim pude³ku siedzi równie¿ tuner radiowy
zapamiêtuj¹cy 40 stacji i wyposa¿ony w RDS.

MCD-908PhilipsPhilips nie zasypuje gruszek w popiele,
i z rynku audiowizualnego wyciska co siê
da, proponuj¹c zarówno bardzo proste
i tanie systemy, jak i zaawansowane,
relatywnie kosztowne konstrukcje.
Ma te¿ w swojej ofercie systemy
stereofoniczne, ale taki wybryk jak
MCD-908 zdarzy³ siê mu bodaj po raz
pierwszy, albo po raz pierwszy od bardzo
dawna. W zwartej formie wzorniczej
i gabarytowej zaproponowano zestaw do
kina domowego uzupe³niony dwoma
bardzo ambitnymi zespo³ami
g³oœnikowymi. W systemie nie ma
g³oœników efektowych, nie ma
subwoofera, nie ma bezprzewodowej
transmisji, za to w kolumienkach s¹
wstêgowe wysokotonowe, a we
wzmacniaczu... lampyyy!!!

Zasilacz jest jeden,
ulokowany we wzmacnia-
czu, komunikacja
systemowa odbywa siê za
poœrednictwem wielopino-
wego przewodu.

KINO D

Terminale we wzmacnia-
czu znacznie lepsze, ni¿
zwykle w urz¹dzeniach

tej klasy.
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Wœród uk³adów wizyjnych znalaz³y siê ele-

menty doœæ wyrafinowane, na z³¹czu HDMI wy-
prowadzono bowiem sygna³ o rozdzielczoœciach
1080i i 720p. Z poziomu menu jest nawet mo¿li-
woœæ wybrania trybu progresywnego skanowa-
nia. Same dekodery wizyjne mo¿na uznaæ za
przeciêtne – 12 bitów/ 108MHz. System potra-
fi odczytywaæ nastêpuj¹ce formaty: DVD-V,
DVD+R/RW, VCD, SVCD, DivX, Picture CD,
MP3 i WMA.

Sterownik prezentuje siê kapi-
talnie. Panel frontowy jest metalo-
wy,  prosty,  przyciski  zosta³y  na
nim jedynie “zarysowane” lub jak
kto woli “naciête”. Pomimo to
wszystkie funkcje daj¹ siê zmieniaæ
bez najmniejszego problemu, a ko-
munikacja z urz¹dzeniami jest dob-
ra nawet ze znacznej odleg³oœci
i niekorzystnego k¹ta.

Menu otrzyma³o prost¹ grafikê
znan¹ z wielu popularnych odtwa-
rzaczy DVD dostêpnych na rynku
(równie¿ firmy Philips). Z niepoko-
jem sprawdzi³em, czy da siê rozsze-
rzyæ ekran do szerokoœci 16:9, ale
okazuje siê, ¿e s¹ wszystkie trzy
aspekty. W dziale audio mo¿na akty-
wowaæ lub wy³¹czyæ wyjœcia cyfro-
we, to oczywiœcie mo¿e spowodo-
waæ nieco zamieszania. Za to okazu-
je siê, ¿e ten œwietny system radzi
sobie równie¿ z sygna³em HDCD,

odpowiedni dekoder trzeba jednak uru-
chomiæ. Filtrowanie cyfrowe dŸwiêku mo¿e od-
bywaæ siê przy standardowej czêstotliwoœci
44,1kHz lub opcjonalnej 88,2kHz. W menu zna-
jdujemy równie¿ kilka trybów rozszerzenia ste-
reofonicznego dŸwiêku za pomoc¹ prostego
uk³adu DSP, oprócz tego system zaopatrzony
jest w Dolby Digital i DTS. W systemie jest kilka
interesuj¹cych pozycji dotycz¹cych regulacji ob-
razu, wœród których znajduj¹ siê ostroœæ, gam-
ma, nasycenie, wype³nienie i opóŸnienie lumi-
nancji - ca³kiem ciekawy i nawet poprawnie dzia-
³aj¹cy zestaw. Naturalnie urz¹dzenie ma w³¹cz-
nik czasowy pozwalaj¹cy na zerwanie z ³ó¿ka
s³uchacza zarówno sygna³em z radia, jak i muzy-
k¹ z p³yty.

Zespo³y g³oœnikowe
robi¹ doskona³e
wra¿enie ju¿
samym wygl¹dem.
Maskownica ma
cienk¹ ramkê - jej
wp³yw na jakoœæ
dŸwiêku bêdzie
minimalny.

Trójdro¿ne monitory
to rzadkoœæ, ale
konstrukcja mia³a
byæ ambitna, no i jest.
Œrednie czêstotliwoœci
odtwarza tekstylna
kopu³ka, a wysokimi
tonami zajmuje siê
przetwornik
wstêgowy.
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Brzmienie p³yt CD (równie¿ dobrze dostrojo-
nego tunera radiowego) charakteryzuje siê

rozmachem, moc¹ i zdecydowaniem, chocia¿
sama œrednica wydaje byæ spokojna, zrównowa-
¿ona, liniowa i opanowana. Porównanie wielkoœ-
ci instrumentów, proporcji planów i uchwycenie
wymaganej g³êbi pokazuje du¿y audiofilski talent
tego systemu. Skraje pasma zosta³y wyekspono-
wane, jednak w sposób ani trochê nie zak³ócaj¹-
cy spójnoœci, bardzo wa¿nej dla ogólnego wra¿e-
nia naturalnoœci. Wysokie tony s¹ dynamiczne
i ekspansywne, maj¹ zarówno du¿o mocy, szcze-
gó³ów, jak i powietrza – s¹ naprawdê bogate
i wszechstronne, ale graj¹c g³oœno, chwal¹ siê tym
bez ogródek. DŸwiêk jest na szczêœcie bardzo
czysty, i metaliczne niepokoje s¹ zupe³nie margi-
nalne. Bas te¿ zwraca uwagê – jest s¹¿nisty i po-
wa¿ny. Przy trudnych do odtworzenia nagra-
niach okazuje siê, ¿e potrafi schodziæ bardzo nis-
ko bez utraty kontroli, i bez nadmiernego zmiêk-
czania. Philips wychodzi obronn¹ rêk¹ z  ca³kiem
trudnych sytuacji.

P³yty DVD pokazuj¹ pewne ró¿nice. Œrednica
zyskuje na znaczeniu, trac¹ góra i bas. Górze to
nie szkodzi, jest po prostu skromniejsza, a wci¹¿
wyrazista, jednak trochê szkoda, ¿e dó³ skracany
jest w³aœnie w kinie, i nie ma ju¿ wczeœniejszej
efektownej g³êbi. Ale nikt mu nie zarzuca, ¿e jest
ewidentnie zbyt s³aby – tyle ¿e dla przekonuj¹cej
pracy kinowej, przyda siê jednak subwoofer.
Przestrzennoœæ, zarówno z CD jak i DVD, jest co
najmniej bardzo dobra, ale najzupe³niej normalna,
nie podkreœlana dzia³aniem elektroniki. G³oœniki
wypada rozstawiæ zgodnie z regu³ami sztuki.

Za poœrednictwem wyjœcia HDMI da³o siê zo-
baczyæ obraz o znakomitej szczegó³owoœci ele-
mentów, dobrze rozci¹gniêtych i g³êbokich pla-
nach oraz efektownej dynamice. Przejœcia kolo-
rystyczne by³y oczywiste, zdecydowane, ale te¿
p³ynne. Wype³nienie barw okaza³o siê odrobinê
zbyt agresywne i bezpardonowe. Zestaw pos³u-
guje siê bowiem nieco podrasowanymi kolorami
podstawowymi, przez co wszystkie elementy
maj¹ce uchodziæ za naturalne s¹ lekko przejask-
rawione. Nie przeszkadza to jednak w czerpaniu
przyjemnoœci z ogl¹dania, taki rozmach i soczys-
toœæ mog¹ siê podobaæ.

Cena [z³] 2500
Dystrybutor PHILIPS POLSKA

www.

Wykonanie i komponenty
Bardzo solidne i luksusowo wykonane obudowy, lo-
giczna konstrukcja elementów, ambitne audiofilskie ak-
centy konstrukcyjne – wstêgowy tweeter i lampowy
przedwzmacniacz. HDMI w sekcji wizyjnej.

Funkcjonalnoœæ
Znakomite wyposa¿enie w wyjœcia. Prosta obs³uga,
a liczba funkcji ca³kiem pokaŸna. Rewelacyjny pilot.

Brzmienie i obraz
Bardzo dynamiczny obraz o nasyconych kolorach.
Brzmienie mocne, z neutralnym œrodkiem, bogat¹ gó-
r¹ pasma i basem w doskona³ej kondycji. Do kinowych
efektów du¿ej mocy przyda siê subwoofer, ale do
muzyki jest niepotrzebny.

MCD-908

P O D S T A W O W E   D A N E :

Pasmo przenoszenia 80Hz-16kHz
Impedancja [Ω] 4
Moc znamionowa [W] 75
Efektywnoœæ [dB] b.d.
Wymiary (WxSxG)[cm]  20,5x32,9x24
Masa [kg] 6,82/1 szt.

ZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWE

Moc znamionowa [W] 2x 75(4Ω)
Wymiary (WxSxG)[cm] 25x9x18
Masa [kg] 4,35

WZMACNIACZ MOCYWZMACNIACZ MOCYWZMACNIACZ MOCYWZMACNIACZ MOCYWZMACNIACZ MOCY

Formaty DVD-V, CD, VCD, SVCD, DVD+R/RW,
CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, DivX, Picture CD

Wy. wideo HDMI, komponent, S-Video,
kompozyt

Z³¹cza SCART -
Progresywne skanowanie tak
Wy. analog. audio 1x RCA
We. analog. audio 1x RCA
Wy. cyfrowe 1x koaks., 1x opt.
Wy. subwooferowe -
Wymiary (WxSxG)[cm] 25x9x18
Masa [kg] 2,3

ODTWARZACZ DVDODTWARZACZ DVDODTWARZACZ DVDODTWARZACZ DVDODTWARZACZ DVD

 Zestaw wyjœæ wizyjnych jest prawie w kom-
plecie, na z³¹czu komponent otrzymamy syg-
na³ z progresywnym skanowaniem.

Najwa¿niejsze przy³¹cze wizyjne to dzisiaj
uniwersalne HDMI.

Choæ w systemie
nie ma aktywnego

subwoofera, to
producent

przewidzia³
mo¿liwoœæ jego

pod³¹czenia,
w tym celu

zaserwowano
stosowne wyjœcie.

Zaciski g³oœnikowe s¹ bardzo solidne.


