
 

 

Philips Harmony
Hi-Fi 
mikrokomponentsystem

Hi-Fi-domediskanthøyt.
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi-drivere

MCM7000
Gled deg over Hi-Fi-musikk

Lidenskap for lyd
Få flott lyd fra CDer, MP3-kobling og USB Direct med Philips MCM7000/12. Hi-Fi-
domediskanthøyttalere gir deg detaljert og naturlig lyd mens diskant- og basskontroll lar 
deg justere tonene. Kabinettet i aluminium gir dessuten et preg av høy kvalitet.

En rikere lydopplevelse
• Hi-Fi-domediskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• 60 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



 Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer 
henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. 
Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste 
tonene i musikken, mens bassen styrer 
forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av 
opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt 
på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for 
å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- 
og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker 
den.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-
enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den 

digitale musikken spilles av direkte fra Philips-
enheten.

Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og forsterker 
deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et 
demoduleringsfilter som produserer den endelige 
lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle 
fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. 
I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % 
høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. 
Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker 
som tar liten plass.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre 
overføring av lydsignaler sammenlignet med 
tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den 
minimerer også tapet av elektriske signaler fra 
forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en 
lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.
MCM7000/12

Spesifikasjoner
Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 30 W
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Volum, 

Klasse D digital forsterker

Høyttalere
• Høyttalertyper: Dome diskanthøyttaler
• Hovedhøyttaler: 5" woofer, 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller
• Høyttalerforbedring: gullbelagte 

høyttalerkontakter

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program, 

hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, 
neste/forrige, sporsøk

• Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, hurtig 
forover / hurtig bakover, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB-flashstasjon

• Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: stasjonsnavn, programtype, radiotekst, RDS-

klokkesett
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerforbedring: Enkel innstilling (Plug & Play), 

automatisk digital søking, automatisk skanning
• Tunerbånd: FM mono, FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Linjeutgang, FM-

antenne, Høyttalere til venstre og høyre

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, 3,5 mm 

stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat
• Fjernkontroll: Fjernkontroll med 44 taster og 

2 x AAA-batterier
• Brukerhåndbok: 16 språk

Mål
• Hovedenhetens bredde: 250 mm
• Hovedenhetens høyde: 92 mm
• Hovedenhetens dybde: 285 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 174 x 240 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 260 mm
• Emballasjebredde: 425 mm
• Emballasjehøyde: 441 mm
• Emballasjedybde: 310 mm
• Bruttovekt: 10 kg
• Nettovekt: 8,5 kg

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
•
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