
 

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM760
Digital musik med rippning 

av CD-skivor
Rippa dina favorit-CD-skivor till MP3-format på det eleganta MCM760-mikrostereosystemet 
med suveränt ljud. Enkel inspelning med en knapptryckning - utan att du behöver använda 
någon dator! Sedan kan du lyssna på din favoritmusik på din portabla MP3-spelare.

Obegränsad lyssnarupplevelse
• Rippa dina CD-skivor till MP3-format
• MP3-inspelning med en knapptryckning, ingen dator krävs
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Berika din ljudupplevelse
• Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
• Incredible Surround™ för ett större ljud
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• 2x75W RMS/ 2x150W musikeffekt

Raffinerat ljud och utseende
• Eleganta högtalare i träfinish
 



 Rippa dina CD-skivor till MP3-format
Anslut din USB-enhet till USB-porten på 
Philips-ljudsystemet och börja rippa din 
favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet 
eller MP3-spelare genom att trycka en enda 
gång, utan att du behöver någon dator. Du kan 
du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-
direktinspelning.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips 
Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt 
från enheten. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.

Ribbon tweeter i mikrosystem
Neodymium ribbon tweeter är en enpolig 
tweeter som producerar ett dynamiskt och 
klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap 
som vanligtvis används för högkvalitativa 
audiosystem för att reproducera ljud med 
fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och 
dome tweeters på en riktad rörlig spole, 
medan däremot den enpoliga neodymium 
ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 
180 grader. Den här dramatiska ökningen av 
bredden på ljudspektrat för de högre tonerna 
utvidgar utrymmet i rummet där du kan 
uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även 
från kompakta audiosystem.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ är en ljudteknik från 
Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så 
att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra 
bästa elektroniska fasförskjutningen, kan 
Incredible Surround™ blanda ljudet från 
vänster till höger så att avståndet mellan de 
båda högtalarna tycks bli större. Den ökade 
bredden leder till bättre stereoeffekt och 
skapar mer naturliga ljuddimensioner. 
Incredible Surround™ ger dig möjlighet att 
uppleva ett totalt surroundljud med större 
djup och bredare ljud, utan att du behöver 
använda fler högtalare.

Diskant- och baskontroll
Diskant- och baskontroll är equalizer-
funktioner för att kontrollera höga och låga 
frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten 
reglerar du förstärkningen av höga toner i 
musiken medan basen kontrollerar de låga 
tonerna. Med upp- och nedknapparna är det 
lätt att fokusera mer på de låga eller höga 
tonerna. Om du låter diskant- och 
baskontrollen vara orörd kan du spela upp 
musik så som den spelades in. Diskant- och 
baskontrollerna gör att du får musiken så som 
du vill ha den.
MCM760/12

Funktioner
Micro-Hi Fi-system
MP3/WMA  



• Automatisk digital kanalsökning • Vikt inkl. förpackning: 13 2 kg
•

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 75 W RMS
• Uteffekt: 2x150 watt musikeffekt
• Ljudförbättring: Incredible Surround, Diskant- och 

baskontroll

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 

tums woofer, Ribbon tweeter, Löstagbara 
högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 

99 spår, Blandad uppspelning, Repetera en/album/
allt

• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• Kassettdäcksteknik: Full Logical
• Kassettuppspelningslägen: Auto Reverse-funktion, 

Elektronisk hastighetskontroll, Fullständigt 
automatiskt stopp, Räkneverk för kassett

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: Kassett
• Bandinspelningsförbättring: Automatisk 

inspelningsnivå, CD-synkroniserad 
inspelningsstart, Enknappsinspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, MW

• RDS: Stationsnamn, Programtyp, Radio-text, RDS-
klocka, Nyheter

• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel 

installation (Plug & Play)

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Bandlarm, Insomningsfunktion, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
• Indikationer: DIM-läge
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM/MW-

antenn
• Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

179 x 252 x 340 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

175 x 252 x 196 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

524 x 353 x 408 mm
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