
 

 

Philips
Klasický Hi-Fi mikrosystém

Pásový výškový reproduktor

150 W

MCM761
Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi
Díky klasickému Hi-Fi mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Pomocí připojení USB 
Direct lze okamžitě kopírovat hudbu přímo do formátu MP3. Není potřeba počítač. Elegantně 
navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.

Více zdrojů pro více možností
• Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Kazetový magnetofon s funkcí auto stop

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
• Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Celkový výstupní výkon 150 W RMS

Snadné použití
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Digitální tuner RDS se 40 předvolbami stanic
• Funkce budíku a časovače vypnutí



 Neodymové pásový výškový 
reproduktor
Pásový jednopólový výškový reproduktor s 
neodymovým magnetem vytváří dynamický a 
prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu 
se běžně používají u audiosystémů nejvyšší 
třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s 
mimořádnou věrností. Narozdíl od 
konvenčních reproduktorů s kuželovou a 
vrchlíkovou membránou, které pracují na 
principu směrového pohybu kmitací cívky, 
pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké 
kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně 
tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů 
a prostor optimálního poslechu s širokým, 
krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u 
kompaktních audiosystémů.

Incredible Surround™
Technologie Incredible Surround je 
technologie zpracování zvuku vyvinutá 
společností Philips, která významně rozšiřuje 

zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. 
Důmyslným využitím elektronického posunu 
fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu 
způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální 
vzdálenosti mezi příslušnými dvěma 
reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje 
stereofonní efekt a vytváří přirozenější 
reprodukci zvuku. Technologie Incredible 
Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk 
s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších 
reproduktorů.

Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce 
ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň 
zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. 
Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů 
hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení 
nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač 
pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo 
jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak 

to odpovídá originálnímu záznamu. S 
nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat 
hudbu tak, jak to máte rádi.

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3/WMA
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-
Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje 
přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své 
oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Převeďte své oblíbené CD do formátu 
MP3
Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové 
zařízení USB do portu na audiosystému Philips 
a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD 
do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – 
stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti 
použití počítače. Tak můžete vytvořit své 
vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím 
přímého digitálního nahrávání MP3.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, regulace 

výšek a basů
• Výstupní výkon: 2 x 75 W RMS

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: 5,25" basový reproduktor, 

Pásový výškový reproduktor
• Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, 

odnímatelné mřížky reproduktorů
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

opakovat/jedna/vše/program, opakovat / náhodné 
přehrávání / program

• Jiné: Podpora ID3 tagů
• Technologie kazetového magnetofonu: plně 

elektronické ovládání
• Režimy přehrávání kazety: Autoreverse, 

Elektronické řízení rychlosti, úplné automatické 
zastavení, Počitadlo pásky

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: kazeta
• Vylepšení nahrávání na pásku: automatická úroveň 

nahrávání, Synchronní spuštění nahrávání s diskem 
CD, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV, SV
• Předvolby stanic: 40
• Anténa: anténa VKV, anténa SV
• Systém RDS: zprávy, radio Text, Nastavení hodin 

RDS, název stanice
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, buzení kazetou, Buzení z USB
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
• Vylepšení displeje: Režim DIM
• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Kabely/konektory: síťová šňůra
• Dálkový ovladač: 32 tlačítek a 2 baterie AA
• Jiné: Anténa VKV/SV, Stručný návod k rychlému 

použití
• Uživatelský manuál: vícejazyčný
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 11 kg
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

175 x 203 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 252 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 340 mm
• Šířka balení: 495 mm
• Výška hlavní jednotky: 252 mm
• Výška balení: 396 mm
• Šířka hlavní jednotky: 179 mm
• Hloubka balení: 343 mm

Spotřeba
• Napájení: 50/60 Hz
• Napájení: 110–240 V

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W
•
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