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Nieuw Philips audio micro hifi systeem voor authenticiteit in geluid en 
design  

 
Amsterdam – Het nieuwe Philips Heritage audio micro-hifisysteem doet een beroep op 
de beste akoestiek, hoogstaande materialen en Europees audiovakmanschap om je een 
authentiek geluid aan te reiken in een compacte behuizing. Dit voor een eenvoudige, 
elegante en aangename muziekbeleving.  
 
 
Wil je het beste halen uit je muziekcollectie, zonder complexe high-end 
luidsprekersystemen te moeten inschakelen, dan is het Philips Heritage audiosysteem 
het antwoord. Philips Premium Sound biedt de consument een dynamische combinatie 
van pluspunten: een warm hifi-geluid gekoppeld aan een kristalheldere sound, zonder 
vervorming of verlies in helderheid. De ingebouwde hifibuizen zorgen ervoor dat de 
klank aangenamer overkomt voor ons niet lineair gehoorsysteem, omdat de geringe 
vervorming een zuivere, gedetailleerde en realistische audiokwaliteit biedt die doorgaans 
enkel voor de beste audiofiele systemen is 
weggelegd.  
 
Om de muziek zo authentiek mogelijk te laten 
klinken is een vooruitstrevende 
audiotechnologie vereist, gekoppeld aan een 
robuuste constructiekwaliteit. In het Philips 
Heritage audio micro-hifisysteem wordt de 
geluidstransmissie verder verfijnd door het 
gebruik van hoogstaande materialen en een 
grondige kennis van hun mogelijkheden en 
toepassingen. Vergulde speakeraansluitingen 
waken over een betere transmissie van het 
audiosignaal en de dikke, solide aluminiumbehuizing garandeert een optimale strakheid 
en trillingsweerstand die het vaak voorkomende probleem van vervorming van je 
favoriete muziek tegengaat.  
 
Voor die extra dimensie van helderheid en audioplezier wanneer je naar je favoriete 
artiest luistert, maken de Philips Heritage audiospeakers gebruik van exclusieve 
neodymium ribbontweeters die de hoge frequenties in 180° uitstralen. Dit zorgt voor een 
onberispelijke, dynamische klank. Met het ruimere, hogere geluidsspectrum en de 
verbeterde harmonie die daaruit voortvloeit, wordt een brede, diepe en duidelijk 
gedefinieerde klank voortgebracht zodat je van je muziek kunt genieten met al de 
authenticiteit en het detail dat de uitvoerder in zijn werk wilde leggen. 
 



 

 2 of 3 

Het nieuwe Philips Heritage audio hifisysteem biedt ook het bijkomende voordeel van 
een Europese geluidsafstelling. Het systeem werd ontworpen door de geluidsingenieurs 
van Philips Leuven (België) en voldoet aan de verwachtingen van de veeleisende 
Europese muziekliefhebbers omdat het een optimaal evenwicht bereikt tussen alle 
subjectieve eigenschappen. De luidsprekers werden ontwikkeld door Philips experts in 
speciale laboratoria voor klankverwerking en akoestiek. Resultaat: een portfolio van 
hoogstaande, compacte luidsprekersystemen die een bijzonder natuurlijk timbre 
koppelen aan een overtuigend ruimtelijk klankbeeld en uitstekende basprestaties.  
 
Het nieuwe Philips Heritage audio micro-hifisysteem inspireert zich op de jarenlange 
reputatie van Philips in superieure geluidskwaliteit om je een kristalheldere klank en een 
sublieme luisterbeleving te bieden. Voortaan geniet je van je favoriete muziek met alle 
originele details die de artiest of producer in zijn creatie bracht. Het Heritage 
audiosysteem weerkaatst als het ware je liefde voor de muziek. 
 
 
Philips Heritage audio micro-hifisysteem (MCD909)  
               
Geluidsbeleving van audiofiele kwaliteit  
• Hoogwaardige hifibuizen voor een perfect zuivere en natuurlijke klank  
• Digitale Klasse D-versterker voor klankprestaties van hoge kwaliteit 
• Neodymium ribbontweeter voor een indrukwekkende natuurgetrouwe audioweergave  
• Vergulde luidsprekeraansluitingen voor de fijnste signaaltransmissie  
• 2x75 W RMS / 2 x 150 W muziekvermogen  
• Treble- en basregeling voor een makkelijke instelling van de hoge en de lage tonen  
 
Verrijk je filmbeleving  
• HDMI-uitgang voor digitale video in hoge definitie en digitale audio  
• Weergave van dvd's, DivX®, (S)VCD, mp3-cd's, wma-cd's, cd(rw) & foto-cd's  
• Dolby Digital voor de ultieme filmbeleving  
• Foto's bekijken en muziek beluisteren rechtstreeks vanaf USB-apparaten  
 
Hoogstaande afwerking met hoogwaardige materialen 
• Aluminiumbehuizing en luidsprekers in echt hout van topkwaliteit 
• Afstandsbediening met lederen rug en metalen front met vlakke toetsen 
 
De MCD909 is vanaf April beschikbaar voor de marktadviesprijs van 799,00 Euro 
 

- Einde - 
 
Meer productinformatie is terug te vinden op www.philips.com/sound 
 
Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal: 
Saskia Maas 
PR manager, Philips Consumer Lifestyle 
Email: saskia.maas@philips.com 
Tel : 040-2785030 
 
Over Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 

http://www.philips.com/sound
mailto:saskia.maas@philips.com
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verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 
 

http://www.philips.nl/nieuwscentrum

