
 

 

Philips
Klassiek hifi-microsysteem

Ribbon-tweeter
150 W

MCM761
Bezeten van muziek

Geniet van HiFi-muziek
Met dit klassieke Philips hifi-microsysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct 
ript u muziek rechtstreeks naar MP3's; geen computer nodig. Elegant, tijdloos ontwerp 
met houten luidsprekers.

Meerdere bronnen voor meer keuze
• Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Cassettedeck met autostop

Verrijk uw luisterervaring
• Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio
• Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Eenvoudig te gebruiken
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Digitale RDS-tuner met 40 voorkeurzenders
• Wekker- en sleeptimerfuncties



 Neodymium-ribbon-tweeter
De neodymium ribbon-tweeter is een 
enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp 
geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in 
hoogwaardige audiosystemen om een 
natuurgetrouw geluid weer te geven. 
Conventionele kegels en dome-tweeters zijn 
gebaseerd op een directioneel bewegend 
spoelprincipe, terwijl de enkelpolige 
neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties 
uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. 
Dit vergroot de breedte van het 
geluidsspectrum voor de hogere tonen 
drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en 
levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, 
zelfs van compacte audiosystemen.

Incredible Surround™
Incredible Surround is een geluidstechnologie 
van Philips die het geluidsveld drastisch 
vergroot, waardoor u het geluid echt 
ondergaat. Incredible Surround werkt met 

geavanceerde elektronische faseverschuiving, 
waarmee het geluid links en rechts zo gemixt 
wordt dat de virtuele afstand tussen de twee 
luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere 
spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt 
voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met 
Incredible Surround ervaart u totale Surround 
met een dieper en breder geluid zonder het 
gebruik van extra luidsprekers.

Treble- en basregeling
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge 
en lage frequenties van uw audio bedienen. 
Treble regelt in het bijzonder de versterking 
van de hoge tonen en bas regelt de versterking 
van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en 
omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of 
minder nadruk leggen op de lage en hoge 
tonen. Ook kan hij de treble en bas 
onversterkt laten en de muziek afspelen met 
de originele instellingen. Met treble- en 

basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw 
muziek luisteren.

Directe weergave van MP3/WMA-
muziek vanaf USB
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op 
de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw 
digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het 
apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste 
momenten delen met familie en vrienden.

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor 
massaopslag aan te sluiten op de USB-poort 
van het Philips-audiosysteem en vervolgens 
kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's 
opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, 
en dat met één druk op de knop en zonder 
computer. U kunt dus uw eigen MP3-
bestanden maken via rechtstreekse digitale 
MP3-opnamen.

Philips Green-logo.
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Incredible Surround, Treble- 

en basregeling
• Uitgangsvermogen: 2 x 75 W RMS

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 5,25 inch woofer, Ribbon-

tweeter
• Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare 

luidsprekerfrontjes
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Herhaal nummer/alles/programma, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag
• Cassettedecktechnologie: Full Logical
• Afspeelmodi cassette: Automatisch terugspoelen, 

Elektronische snelheidsregeling, Volledige 
autostop, Bandteller

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd 
afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Automatisch 

opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname, 
Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo, AM, MW
• Voorkeurzenders: 40
• Antenne: FM-antenne, MW-antenne
• RDS: Nieuws, Radiotekst, RDS-klokinstelling, 

Zendernaam
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige 
installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, 

Cassettealarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Schermverbeteringen: DIM-modus
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Afstandsbediening: 32 toetsen, 2 AA-batterijen
• Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 11 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

175 x 203 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 252 mm
• Diepte hoofdunit: 340 mm
• Breedte van de verpakking: 495 mm
• Hoogte hoofdunit: 252 mm
• Hoogte van de verpakking: 396 mm
• Breedte hoofdunit: 179 mm
• Diepte van de verpakking: 343 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50/60 Hz
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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