
 

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM760
Digitaalista musiikkia 

CD:t kopioimalla
Kopioi suosikkimusiikkisi CD-levyltä MP3-muotoon tyylikkääseen MCM760- -minihifisoittimeen, 
jossa on kertakaikkisen upea ääni. Helppokäyttöinen, yhden painikkeen tallennus - tietokonetta ei 
tarvita! Sitten vain kuuntelemaan lempimusiikkia kannettavalla MP3-soittimella.

Rajoittamaton kuuntelunautinto
• Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon
• Yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Tehosta äänentoistoa
• Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella
• Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• Musiikkiteho 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W

Hienostunut ääni ja ulkonäkö
• Hienot puupintaiset kaiuttimet
 



 Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon
Kytke massamuistilaitteesi Philips-
äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita 
lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-
laitteeseen tai MP3-soittimeen. Onnistuu 
yhdellä painikkeella, tietokonetta ei tarvita. 
Digitaalisen MP3-suoratallennuksen avulla voit 
luoda omia MP3-tiedostoja.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-
porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan 
suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa 
suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Diskanttinauhakaiutin mikrosarjassa
Neodyymidiskanttinauhakaiutin on 
monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka 
tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen 
suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta 
käytetään tavallisesti tehokkaissa 
äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan 
äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja 
diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan 
säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta 
monopolityyppinen 
neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee 
korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä 
laajentaa korkeiden äänien spektriä ja 
suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin 
pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee 
laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.

Incredible Surround™
Incredible Surround on Philipsin oma 
äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi 
äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän 
musiikkielämyksen. Incredible Surround 
yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä 
uudenaikaisella vaihesiirtymätekniikalla, mikä 
ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. 
Tämä tehostaa stereovaikutelmaa 
huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman 
ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää 
syvemmän ja leveämmän Surround-
vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Basso- ja diskanttisäätö
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen 
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja 
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee 
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja 
diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- 
ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa 
korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja 
diskantin alkuperäisten asetusten mukaan 
tasaisiksi.Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin 
saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.
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• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW • Paino pakattuna: 13,2 kg
•

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 75 W RMS
• Lähtöteho: 2 x 150 watin musiikkiteho
• Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Basso- 

ja diskanttisäätö

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 5,25" bassokaiutin, 
Diskanttinauhakaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, 

Kappaleiden satunnaistoisto, Kappaleen, albumin ja 
kaikkien toisto

• ID3-tunnisteiden tuki
• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
• kasettidekin tekniikka: Täyslogiikkaohjaus
• Kasetin toistotilat: Automaattinen takaisinkelaus, 

Elektroninen nopeudensäätö, Täysin 
automaattinen pysäytystoiminto, Nauhan laskuri

Äänen tallennus
• Tallennusväline: Nauha
• Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen 

tallennustaso, CD-tallennuksen 
synkronointitoiminto, One Touch -tallennus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Radio-

tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Uutiset
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus, 

Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
• USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, 

Kasettiherätys, Torkkuherätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: Valkoinen FTD
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM/MW-

antenni
• Kaukosäädin: 32 painiketta, 2 AA-paristoa

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 179 x 252 x 340 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

175 x 252 x 196 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 524 x 353 x 408 mm
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