
 

 

Philips Harmony
Komponens mikro Hi-Fi 
rendszer

Hi-Fi dóm magashangszóró

MCM7000
Élvezze a hifi zenét

A hangzás bűvöletében
A Philips MCM7000/12 készülékkel lenyűgöző dallamokat hallgathat CD lemezeiről vagy az MP3 Link 

és az USB Direct segítségével. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangot 

biztosítanak, a magas- és mélyhang-szabályozás segítségével pedig beállítható a hangszín. Ehhez járul 

még a minőségi megjelenés az alumínium készülékház jóvoltából.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 60 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki



 Magas/mély hangok szabályozása
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú 
hangok szintjét szabályozza. A magashang-
szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak 
erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás 
az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a 
felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével 
kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb 
vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- 
és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint 
hallgassa a zenét.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia 
kell az USB eszközt a Philips készülék USB portjához, 
és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips 
készülékről játszható le.

D osztályú erősítő
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, 
átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan 
felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs 
szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A 
felerősített digitális kimenet a digitális audió minden 
előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. 
Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál 
magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől 
eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű 
erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos 
csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti 
továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a 
hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább 
megközelítő hangvisszaadást eredményez.
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