
 

 

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MCM761
Som puro, design clássico

com tweeter de fita em neodímio
A qualidade de som é sua com o sistema Micro Hi-Fi Philips MCM761. Ripe a sua música directamente 

para um MP3 utilizando o USB Direct. Não é necessário um computador. Design elegante com 

altifalantes com acabamentos em madeira para um visual clássico que nunca passa de moda.

Várias fontes para maior opção
• Grave os seus CDs favoritos em MP3
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Deck de cassetes com paragem automática

Enriqueça a sua experiência sonora
• Ribbon Tweeter de neodímio para uma maior fidelidade sonora
• Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
• Potência musical de 2x75 W RMS/ 2x150 W

Fácil de utilizar
• Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
• Sintonizador digital RDScom 40 canais programados
• Despertar e Temporizador



 Ribbon Tweeter no Sistema Micro
O Ribbon Tweeter Neodímio é um tweeter de 
um só polo que produz um som frontal 
dinâmico e limpo. É uma funcionalidade 
utilizada normalmente em sistemas de áudio 
topo de gama para reproduzir o som com 
elevada fiabilidade. Os cones convencionais e 
os tweeters de topo são baseados num 
princípio de bobina móvel, enquanto que os 
Ribbon Tweeters de neodímio de um só polo 
irradiam altas frequências num padrão de 
radiação total de 180º. Isto aumenta 
drasticamente a amplitude do espectro sonoro 
nos tons altos e expande a área de melhor 
audição para proporcionar um som natural, 
limpo e amplo, mesmo em sistemas áudio 
compactos.

Incredible Surround™
Incredible Surround é uma tecnologia áudio da 
Philips que melhora drasticamente o campo 

sonoro para total concentração do ouvinte no 
som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico 
de tecnologia avançada, o Incredible Surround 
mistura os sons da esquerda e da direita, 
aumentando a distância virtual entre os dois 
altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o 
efeito estéreo e cria uma dimensão sonora 
mais natural. O Incredible Surround oferece 
uma experiência surround total com maior 
profundidade e amplitude do som, sem 
precisar de mais altifalantes.

Controlos de Graves e Agudos
Os agudos e os graves são funcionalidades 
equalizáveis que controlam os níveis de som 
das frequências elevadas e baixas. Os agudos 
regulam a amplificação dos tons elevados, 
enquanto que os graves controlam a 
amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as 
teclas de subida e descida, o ouvinte pode 
colocar mais ênfase nos tons elevados ou 

baixos, ou deixar a música com as definições 
originais. O Controlo de Graves e Agudos 
permite ouvir a música como mais gosta.

USB Directo para reprodução de música 
em MP3/WMA
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema 
Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida 
directamente a partir do dispositivo. Partilhe 
os seus momentos preferidos com família e 
amigos.

Grave os seus CDs favoritos em MP3
Ligue o dispositivo de armazenamento em 
massa à porta USB do sistema áudio Philips e 
grave as suas canções preferidas de CDs para 
um dispositivo USB ou leitor de MP3 - com um 
só toque e sem computadores. Poderá criar os 
seus próprios ficheiros MP3 através da 
gravação digital directa de MP3.
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Som
• Potência de saída (RMS): RMS de 2 x 75 W
• Melhoramento do som: Incredible Surround, 

Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", Ribbon 
Tweeter, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: 99 Faixas 

Programáveis, Reprodução Aleatória, Repetir uma/
álbum/tudo, Avanço/Inversão Rápido

• Suporte de identificação ID3
• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Tecnologia Deck de Cassetes: Full Logical
• Modos de Reprodução de Cassetes: Inversão 

automática, Controlo Electrónico de Velocidade, 
Paragem Automática Completa, Contador da 
cassete

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Gravação Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível de 

Gravação Automático, Gravação Sincronizada de 
CDs, Gravação com um só toque

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo, AM, MW
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)
• RDS: Notícias, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome 

da estação

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada de linha, 3,5 mm
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW
• USB: Anfitrião USB

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador, Alarme de cassete, Alarme 
USB

• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Indicações: Modo DIM
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW, Folheto de garantia mundial
• Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA
• Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, 

Francês, Espanhol, Italiano
• Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

179 x 252 x 340 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

175 x 252 x 203 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

495 x 396 x 343 mm
• Peso incl. embalagem: 11 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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