
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi

MP3/WMA

MCM760
Muzică în format digital 

cu conversie pe CD
Transformaţi şi savuraţi de CD-urile preferate pe un MP3 player, graţie acestui microsistem 
elegant Hi-Fi MCM760 care vă oferă un sunet absolut deosebit. Înregistrare facilă, printr-o 
singură apăsare - fără PC! Şi puteţi asculta muzica preferată pe MP3 playerul portabil.

Plăcerea neîngrădită a ascultării
• Transformaţi CD-urile preferate în MP3
• Înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare, fără calculator
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• 2x75W RMS/ 2x150W putere acustică

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



 Transformaţi CD-urile preferate în MP3
Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă 
la portul USB al sistemului audio Philips și 
începeţi înregistrarea melodiilor preferate de 
pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player 
- printr-o singură apăsare și fără calculator. 
Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă 
puteţi crea propriile fișiere MP3.

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.

Tweeter cu neodim
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter 
monopolar care produce sunete dinamice și 

clare. Este o caracteristică des utilizată în 
sistemele audio de vârf pentru reproducerea 
sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile 
convenţionale și tweeter-ele cu dom se 
bazează pe principiul unei bobine mobile 
direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim 
generează frecvenţe într-un model complet de 
180°. În cazul tonalităţilor ridicate, 
amplitudinea spectrului sonor este 
îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este 
extins pentru a obţine un sunet amplu, clar și 
natural chiar și de la sistemele audio compacte.

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.

Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 75 W RMS
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x150 W
• Caracteristici superioare sunet: Incredible 

Surround, Control înalte și joase

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

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

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

WMA-CD
• Moduri redare disc: 99 de piese programabile, 

Redare aleatorie, Repetare piesă/album/integrală
• Acceptă etichete ID3
• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Cassette Deck Technology: Full Logic
• Moduri redare casetă: Autoreverse, Control 

electronic viteză, Full Auto Stop, Contor pentru 
casetă

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: nivel automat de 

înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD, 
Înregistrare One Touch

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

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

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

automată, Instalare facilă (Plug & Play)

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
• USB: Port USB

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

Snooze, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD alb
• Indicaţii: Mod DIM
• Eco Power Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă 

FM/MW
• Telecomandă: 32 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 179 x 252 x 340 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

175 x 252 x 196 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

524 x 353 x 408 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13,2 kg
•
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