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USB

MCM726
Sunet pur şi design rafinat

cu redare USB Direct
Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovaţii stilistice şi 
tehnologice, Philips MCM726 inspiră fineţe şi calitate. Savuraţi muzică în format MP3/
WMA de la playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.

Plăcerea neîngrădită a ascultării
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• 2x50 W RMS și 2x100 W putere muzicală

Începeţi ziua cum doriţi
• Timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
• Casetofon deck Logic

Sunet de calitate și aspect rafinat
• Boxe elegante, cu finisare de lemn
• Încărcare automată CD
 



 USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA

Conectaţi memoria flash la portul USB al 
sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica 
dumneavoastră stocată în format digital va fi 
redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Incredible Surround™
Incredible Surround este o tehnologie audio de 
la Philips care mărește considerabil câmpul 
sonor și oferă o experienţă audio incredibilă. 
Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible 
Surround combină sunetele canalelor din 
stânga și dreapta, mărind virtual distanţa dintre 
cele două difuzoare. Cu cât distanţa este mai 
mare, cu atât se îmbunătăţește efectul stereo, 
creând o dimensiune a sunetului mult mai 
naturală. Prin Incredible Surround, veţi 
cunoaște sunetul surround total, profund și 
amplu, fără să folosiţi difuzoare suplimentare.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.
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• Reglare automată digitală • Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
•

Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x100 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
• Caracteristici superioare sunet: Incredible 

Surround, 4 moduri Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, 

Tweeter piezo, Woofer de 5,25", Grile pt. boxe 
detașabile

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Cassette Deck Technology: Logic
• Moduri redare casetă: Control electronic viteză, 

Full Auto Stop, Contor pentru casetă
• Acceptă etichete ID3
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Stop, Derulare 

rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată 

de pe CD, Timer pentru înregistrare prin tuner, 
nivel automat de înregistrare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

• RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare 
ceas prin RDS

• Setări prestabilite staţie: 40
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Conectivitate
• Intrare AUX: 1 x (S/D) / RCA
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
• USB: Port USB

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă casetă, 

Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Eco Power Standby: 1 W
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW
• Telecomandă: Telecomandă cu 24 de taste cu 

baterie cu litiu
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Germană, 

Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 175 x 252 x 360 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

175 x 252 x 214 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

524 x 353 x 408 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 10,67 kg
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