
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3/WMA-CD lejátszás

USB Direct

MCM760
Digitális zene CD rippeléssel

Rippelje kedvenc CD-it MP3-lejátszóra kiváló hangminőségben az elegáns MCM760 
mikro Hi-Fi rendszer segítségével. Egyszerű, egygombos rögzítés - számítógép nélkül! És 
már hallgathatja is kedvenc zenéit hordozható MP3-lejátszójáról.

Határtalan élvezet
• Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
• Egyérintéses digitális MP3-rögzítés, számítógép nélkül
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
• Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• 2x75 W RMS/ 2x150 W zenei teljesítmény

Kifinomult hang és megjelenés
• Elegáns faborítású hangszórók



 Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár 
eszközt a Philips audiorendszer USB 
csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc 
zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy 
MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, 
számítógép használata nélkül. Így közvetlenül 
MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi 
rendszer USB-portjához. A rendszer 
közvetlenül az eszközről játssza le a digitális 
zenét. Most már családjával és barátaival is 
megoszthatja kedvenc pillanatait.

szalagos magassugárzó 
mikrorendszerben
A neodímium szalagos monopólus 
magassugárzó olyan magassugárzó, amely 
dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a 
szolgáltatás általánosan fejlett 
audiorendszerekben használatos, hogy az 

eredetit kitűnően megközelítő hangot 
állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és 
dóm magassugárzók az irányított sugárzású 
lengőtekercs elvén működnek, míg a 
monopólus neodímium szalagos 
magassugárzók magas frekvenciákat 
sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. 
Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum 
szélességét a magasabb hangok esetében, és 
kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a 
kompakt audiorendszerekben is széles, 
kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Incredible Surround™
Az Incredible Surround a Philips hangzás-
technológiája, amely drámai módon felnagyítja 
a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. 
A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás 
felhasználása segítségével az Incredible 
Surround úgy keveri a jobbról és a balról 
érkező hangokat, hogy a két hangszóró között 
megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb 
távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és 

természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az 
Incredible Surround segítségével teljes 
térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér 
mélysége és szélessége további hangszórók 
használata nélkül.

Magas/mély hangok szabályozása
A magas- és mélyhangszabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély 
frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A 
magashang-szabályozás elsősorban a zene 
magas hangjainak az erősítésével foglalkozik, 
míg a mélyhang szabályozás az alacsony hangok 
szintjének erősítésével. A használó a felfelé és 
lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen 
több vagy kevesebb hangsúlyt adhat a mélyebb 
vagy a magasabb hangoknak, illetve 
meghagyhatja azokat az eredeti felvétel 
beállításai szerint. A magas- és 
mélyhangszabályozás elősegíti, hogy kedve 
szerint hallgassa a zenét.
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Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 75 W RMS
• Kimeneti teljesítmény: 2x150 watt zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Incredible Surround, Magas/mély 

hangok szabályozása

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Bass Reflex 

hangszórórendszer, 5,25"-es mélynyomó, Szalagos 
magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: 99 darab programozható 

műsorszám, Véletlenszerű lejátszás, Ismétlés: egy/
album/mind

• ID3 tag támogatás: Van
• Betöltő típus: Motoros, Tálca
• kazettaegységes technológia: Full Logical
• Kazettalejátszási módok: Automatikus irányváltás 

(lejátszás), Elektronikus sebességvezérlés, Teljesen 
automatikus megállítás, Kazetta fordulatszámláló

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás, 
Egyérintős felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás: Van

• RDS: Állomásnév, Programtípus, Rádiótext, RDS 
órabeállítás, Hírek

• Programozott állomások: 40
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, Könnyű 

beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonalbemenet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Magnós ébresztő, Szundítás, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: Fehér FTD (fluoreszcens képcső)
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna
• Távvezérlő: 32 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

179 x 252 x 340 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

175 x 252 x 196 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

524 x 353 x 408 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 13,2 kg
•
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* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.
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