
 

 

Philips
Микро Hi-Fi система

MCM761
Чист звук, класически дизайн

с неодимова лентова "пищялка"
Добрият звук е ваш с микро Hi-Fi системата MCM761 от Philips. Извличайте музиката си 
директно в MP3, като използвате USB Direct. Не е необходим компютър. Високоговорители 
дървено покритие и елегантен дизайн, за класически облик, който винаги ще бъде стилен.

Много източници за по-голям избор
• Запис от любимите CD дискове в MP3
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Касетен дек с автостоп

Обогатете своето звуково изживяване
• Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
• Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
• 2x75W RMS/ 2x150W музикална мощност

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• RDS цифров тунер с 40 предварително настроени станции
• Таймер за събуждане и заспиване



 Лентови "пищялки" в микро система
Неодимовият лентов високоговорител за 
високи честоти е еднополюсен 
високоговорител за високи честоти, който 
дава динамичен и отчетлив звук отпред. 
Това е характеристика, която се използва 
често в аудио системи от висок клас за 
възпроизвеждане на звук с изключителна 
вярност. Конвенционалните 
високоговорители за високи честоти с 
конуси и куполи са с намотка с насочено 
движение, докато еднополюсният 
неодимов лентов високоговорител за 
високи честоти излъчва високи честоти в 
пълен обхват от 180 градуса. Това рязко 
увеличава широчината на звуковия спектър 
при по-високите тонове и разширява зоната 
на "идеалното място" за възпроизвеждане 
на широк, кристално ясен и естествен звук 
дори от компактни аудио системи.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ е аудио технология от 
Philips, която рязко увеличава звуковото 

поле, за да ви потопи в аудиото. Като 
използва най-модерно електронно 
изместване на фазата, Incredible Surround™ 
смесва звуци отляво и отдясно така, че да 
разшири виртуалното разстояние между 
двата високоговорителя. Това по-широко 
раздалечаване усилва многократно стерео 
ефекта и създава по-естествено звуково 
измерение. Incredible Surround™ ви дава 
възможност да изпитате пълен обемен звук 
с по-голяма дълбочина и широчина на звука, 
без да използвате допълнителни 
високоговорители.

Регулиране на високи и ниски честоти
Регулирането на високите и ниски честоти 
са функции на еквалайзера, които 
управляват нивата на високите и ниски 
честоти на вашето аудио. Регулират се 
отделно усилването на високите тонове в 
музиката и нивото на усилване на ниските 
тонове. Като използва бутоните за 
движение нагоре и надолу, потребителят 
може удобно да наблегне повече или по-

малко на ниските и високи тонове, или да ги 
остави равни, за да възпроизведе музиката 
според оригиналните настройки на 
записа.Регулирането на високите и ниски 
честоти ви дава възможност да слушате 
музиката си както желаете.

USB Direct за MP3/WMA музика
Просто включете вашето устройство към 
USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. 
Цифровата музика ще бъде възпроизведена 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със 
семейство и приятели.

Запис от любимите CD дискове в MP3
Просто включете вашето USB устройство за 
съхранение на данни в USB порта на аудио 
системата Philips и започнете да записвате 
любимата си музика от CD дисковете към 
USB устройството или MP3 плейъра - с едно 
движение и без нужда от компютър. Така 
можете да си направите собствени MP3 
файлове с директен цифров запис на MP3.
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Звук
• Подобрение на звука: Incredible Surround, 
регулиране на високи и ниски честоти

• Изходна мощност: 2 x 75 W RMS

Високоговорители
• Високоговорители: 5,25" високоговорител за 
ниски честоти, лентов високоговорител за 
високи честоти

• Подобрен високоговорител: 2-пътен, 
подвижни мрежи на високоговорителите

• Тип високоговорители: басрефлексна система 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, повторение на една/всички/
програма, повторение/разбъркване/
програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Технология на касетния дек: пълна логика
• Режими на възпроизвеждане на касета: 
автореверс, Електронно управление на 
скоростта, пълно автоматично спиране, брояч 
на лентата

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Аудиозапис
• Носители за запис: лента
• Подобрение на записа на лента: автоматично 
ниво на запис, Записване със синхронизиран 
старт на CD, запис с едно докосване

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, AM, MW
• Предварително настроени станции: 40
• Антена: FM антена, MW антена
• RDS: новини, радиотекст, настройка на RDS 
часовника, име на станцията

• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 

инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиоаларма, 
предупредителен сигнал за край на лентата, USB 
аларма

• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Подобрения на дисплея: DIM режим
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Дистанционно управление: 32-бутонно с 2 
батерии тип AA

• Други: FM/MW антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 11 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

175 x 203 мм
• Височина на основния високоговорител: 

252 мм
• Дълбочина на основния блок: 340 мм
• Ширина на опаковката: 495 мм
• Височина на основния блок: 252 мм
• Височина на опаковката: 396 мм
• Ширина на основния блок: 179 мм
• Дълбочина на опаковката: 343 мм

Мощност
• Електрозахранване: 50/60 Hz
• Електрозахранване: 110 - 240 V

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W
•
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