
 

 

„Philips“
Klasikinė Hi-Fi 
mikrosistema

„Ribbon tweeter“
150 W

MCM761
Sužavėti garsų

Mėgaukitės aukščiausios kokybės muzika
Naudodamiesi „Philips“ klasikine „Hi-Fi“ mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. 
Perkelkite muziką tiesiai į MP3 naudodamiesi „USB Direct“ funkcija. Nereikalingas joks 
kompiuteris. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų stiliaus.

Keli šaltiniai, suteikiantys daugiau pasirinkimų
• Kopijuokite savo mėgstamą CD į MP3
• Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• Kasetės dėklas su automatiniu sustabdymu

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Neodiminis aukštų tonų stiprintuvas įspūdingam garso tikslumui
• „Incredible Surround™“ didesniam mėgavimuisi garsu
• Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
• 150W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• RDS skaitmeninis imtuvas su 40 iš anksto nustatomų stočių
• Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos



 Neodiminis aukštų tonų stiprintuvas
Neodiminis aukštų tonų stiprintuvas yra 
monopolinis aukštų dažnių siųstuvas, kuris 
sukuria dinamišką ir aiškų garsą priekyje. Ši 
funkcija yra įprastai naudojama aukšto lygio 
garso sistemose, norint sukurti ypač aiškų 
garsą. Įprastiniai kūginiai ir aukštų tonų 
stiprintuvai remiasi kryptingu judančios ritės 
principu, kai monopolinis aukštų dažnių 
siųstuvas skleidžia aukštus iki 180 laipsnių 
dažnius. Tai dramatiškai praplatina garso 
spektrą aukštame tone ir praplėčia melodijos 
zoną, perteikiant platų, krištolo skaidrumo ir 
natūralų garsą net iš kompaktinių garso 
sistemų.

„Incredible Surround™“
„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso 
technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso 
lauką ir įtraukia jus į garsą. Naudojant 

aukščiausios kokybės elektroninės fazės 
keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garsą iš 
kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą 
tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklidimas 
žymiai padidina stereo efektą ir sukuria 
natūralesnio garso dimensiją. „Incredible 
Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu 
ir platesniu garsu, nenaudojant papildomų 
garsiakalbių.

Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji 
savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir 
žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja 
aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji 
dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar 
susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus 
naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais 
arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei 
klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. 

Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia 
galimybę klausytis muzikos taip, kaip 
pageidaujate.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos 
perklausai
Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie 
USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų 
skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš 
jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis 
akimirkomis su šeima ir draugams.

Kopijuokite savo mėgstamą CD į MP3
Paprasčiausiai prijunkite savo USB duomenų 
saugojimo įrenginį prie USB jungties „Philips“ 
garso sistemoje ir pradėkite savo mėgstamos 
muzikos įrašymą iš CD į USB prietaisą arba 
MP3 grotuvą - vienu judesiu - tam nereikia 
kompiuterio. Taigi galite sukurti MP3 bylas 
naudodamiesi tiesioginiu MP3 įrašymu.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, 

Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas
• Išvesties galia: 2 x 75 W RMS

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis, 

Aukštų tonų stiprintuvas
• Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis, Nuimamos 

garsiakalbių grotelės
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, 

kartoti/vieną/visas/programas, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Kita: ID3-tag palaikymas
• Kasetės dėklo technologija: nuosekli
• Kasetės grojimo režimai: autoreversas, 

elektroninis garso reguliavimas, visiškas 
automatinis sustabdymas, juostos skaitiklis

• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 
priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Garso įrašymas
• Įrašų laikmena: kasetė
• Įrašymo į juostą patobulinimas: Automatinis 
įrašymo lygis, Sinchroniškas CD įrašymo 
paleidimas, įrašas vienu paspaudimu

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, AM, MW
• Iš anksto nustatytos stotys: 40
• Antena: FM antena, MW antena
• RDS: žinios, radijo tekstas, RDS laikrodžio 

nustatymas, Stoties pavadinimas
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas 

nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

• USB: USB jungtis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, 

kasetės signalas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• Ekrano patobulinimas: DIM režimas
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Nuotolinis valdymas: 32 mygtukų su 2xAA 

baterijomis
• Kita: FM/MW antena, Greitos pradžios vadovas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 11 kg
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

175 x 203 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 252 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 340 mm
• Pakuotės plotis: 495 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 252 mm
• Pakuotės aukštis: 396 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 179 mm
• Pakuotės gylis: 343 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50/60 Hz
• Maitinimo šaltinis: 110 - 240 V

Žalias
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W
•
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