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systém

Páskový výšk. reproduktor

150 W

MCM761
Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou
S klasickým Hi-Fi mikrosystémom Philips získate kvalitný zvuk. Kopírujte a konvertujte si hudbu priamo 

do formátu MP3 pomocou rozhrania USB Direct. Nepotrebujete žiadny počítač. Elegantne navrhnuté 

reproduktory s drevenou povrchovou úpravou pre klasický vzhľad, ktorý nikdy nevyjde z módy.

Viacero zdrojov pre viac možností
• Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Kazetová mechanika s automatickým zastavením

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
• Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
• Celkový výstupný výkon 150 W RMS

Jednoduché používanie
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
• Digitálny tuner RDS so 40 predvoľbami staníc
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia



 Výškový repr. so zliatinovými pásikmi
Reproduktor so zliatinovými pásikmi je 
jednopólový reproduktor, ktorý produkuje 
dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne 
sa používa v dômyselných systémoch na 
pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné 
kónusy a kopulové reproduktory sú založené 
na princípe smerových pohyblivých cievok, 
zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi 
vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-
stupňovom radiačnom pásme. Tým sa 
dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo 
vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho 
počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený 
zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových 
systémov.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ je zvuková technológia 
od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje 
zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. 
Použitím najmodernejšieho elektronického 

posúvania fáz zmiešava technológia Incredible 
Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa 
zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma 
reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne 
zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku 
prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ 
umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s 
väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia 
dodatočných reproduktorov.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré 
ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní 
zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých 
tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň 
zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so 
šípkami nahor a nadol môže počúvajúci 
pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke 
alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB 
portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša 
digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. 
Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené 
chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Extrahujte obľúbené CD do formátu 
MP3
Jednoducho pripojte vaše pamäťové USB 
zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips 
a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z 
diskov CD do vášho USB zariadenia alebo MP3 
prehrávača - jedným stlačením a bez potreby 
počítača. Týmto spôsobom môžete vytvoriť 
vlastné súbory vo formáte MP3 
prostredníctvom priameho digitálneho 
nahrávania MP3.
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: Incredible Surround, ovládanie 

výšok a basov
• Výstupný výkon: 2 x 75 W RMS

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

plochý výškový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový, 

odnímateľné mriežky na reproduktory
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

zopakovať jednu/všetky/program, opakovať/
preskakovať/programovať

• Iné: Podpora ID3 textu
• Technológia prehrávača kaziet: plne logická
• Režimy prehrávania kazety: automatické 

prehrávanie druhej strany kazety, elektronická 
kontrola rýchlosti, plne automatické zastavenie, 
počítadlo pásky

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: kazeta
• Zdokonalenie nahrávania na pásku: automatická 

úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie 
nahrávania CD, jednodotykové nahrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo, AM, MW
• Predvolené stanice: 40
• Anténa: FM anténa, anténa MW
• RDS: správy, rádiotext, nastavenie hodín RDS, 

názov stanice
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, budenie kazetou, USB alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, zásobník
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x batériami 

AA
• Iné: Anténa FM/MW, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 11 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

175 x 203 mm
• Výška hlavného reproduktora: 252 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 340 mm
• Šírka balenia: 495 mm
• Výška hlavnej jednotky: 252 mm
• Výška balenia: 396 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 179 mm
• Hĺbka balenia: 343 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50/60 Hz
• Zdroj napájania: 110 – 240 V

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
•
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