
 

 

Philips
Mikro HiFi systém

MP3/WMA

MCM760
Digitálna hudba s extrahovaním 

z disku CD
Pomocou mikro Hi-Fi systému MCM760 extrahujte a vychutnajte si vaše obľúbené disku CD na 
MP3 prehrávači s vynikajúcim zvukom. Jednoduché jednodotykové nahrávanie - bez počítača! 
Budete si môcť vychutnať vašu obľúbenú hudbu na vašom prenosnom MP3 prehrávači.

Neobmedzený pôžitok z počúvania
• Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3
• Digitálne nahrávanie MP3 jedným stlačením bez potreby počítača
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
• Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
• Hudobný výkon 2 x 75 W RMS/2 x 150 W

Kultivovaný zvuk a vzhľad
• Elegantné drevom obložené reproduktory



 Extrahujte obľúbené CD do formátu 
MP3
Jednoducho pripojte vaše pamäťové USB 
zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips 
a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z 
diskov CD do vášho USB zariadenia alebo MP3 
prehrávača - jedným stlačením a bez potreby 
počítača. Týmto spôsobom môžete vytvoriť 
vlastné súbory vo formáte MP3 
prostredníctvom priameho digitálneho 
nahrávania MP3.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB 
portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša 
digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. 
Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené 
chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Plochý repr. v mikrosystéme
Reproduktor so zliatinovými pásikmi je 
jednopólový reproduktor, ktorý produkuje 
dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne 
sa používa v dômyselných systémoch na 
pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné 
kónusy a kopulové reproduktory sú založené 
na princípe smerových pohyblivých cievok, 
zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi 
vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-
stupňovom radiačnom pásme. Tým sa 
dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo 
vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho 
počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený 
zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových 
systémov.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ je zvuková technológia 
od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje 
zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. 
Použitím najmodernejšieho elektronického 

posúvania fáz zmiešava technológia Incredible 
Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa 
zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma 
reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne 
zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku 
prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ 
umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s 
väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia 
dodatočných reproduktorov.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré 
ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní 
zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých 
tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň 
zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so 
šípkami nahor a nadol môže počúvajúci 
pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke 
alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.
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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 75 W RMS
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 150 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 

Ovládanie výšok a basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 5,25" basový reproduktor, Páskový výšk. 
reproduktor, Odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: 99 programovateľných 

stôp, Náhodné prehrávanie, Zopakovať jednu/
album/všetky

• Podpora ID3 textu
• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Technológia prehrávača kaziet: Plne logický
• Režimy prehrávania kazety: Autoreverz, 

Electronická kontrola rýchlosti, Úplné automatické 
zastavenie, Počítadlo pásky

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Automatická 

úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie 
nahrávania CD, Jednodotykové nahrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie

• RDS: Názov stanice, Typ programu, Rádio Text, 
Nastavenie hodín RDS, Správy

• Predvolené stanice: 40
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, 

Driemanie, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Biely FTD
• Označenia: Režim DIM
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x AA 

batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

179 x 252 x 340 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 252 x 196 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 524 x 353 x 408 mm
• Váha vrátane balenia: 13 2 kg
•
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* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.
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