
 

 

Philips
Mikro-Hi-Fi-system med 
komponent

Ribbon tweeter
150 W

MCM761
Besatt av ljud

Lyssna på Hi-Fi-musik
Få till det riktigt bra ljudet med Philips klassiska mikro-Hi-Fi-system. Rippa din musik direkt 
till MP3 med USB Direct. Ingen dator behövs. Elegant design med högtalare i träfinish för 
en klassisk och tidlös look.

Flera källor för större valmöjligheter
• Rippa dina CD-skivor till MP3-format
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Kassettdäck med automatiskt stopp

Berika din ljudupplevelse
• Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
• Incredible Surround™ för ett större ljud
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Total uteffekt på 150 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• RDS digital mottagare med 40 förinställda kanaler
• Väcknings- och insomningsfunktion



 Neodymium ribbon tweeter
Neodymium ribbon tweeter är en enpolig 
tweeter som producerar ett dynamiskt och 
klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap 
som vanligtvis används för högkvalitativa 
audiosystem för att reproducera ljud med 
fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och 
dome tweeters på en riktad rörlig spole, 
medan däremot den enpoliga neodymium 
ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 
180 grader. Den här dramatiska ökningen av 
bredden på ljudspektrat för de högre tonerna 
utvidgar utrymmet i rummet där du kan 
uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även 
från kompakta audiosystem.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ är en ljudteknik från 
Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så 
att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra 

bästa elektroniska fasförskjutningen, kan 
Incredible Surround™ blanda ljudet från 
vänster till höger så att avståndet mellan de 
båda högtalarna tycks bli större. Den ökade 
bredden leder till bättre stereoeffekt och 
skapar mer naturliga ljuddimensioner. 
Incredible Surround™ ger dig möjlighet att 
uppleva ett totalt surroundljud med större 
djup och bredare ljud, utan att du behöver 
använda fler högtalare.

Diskant- och baskontroll
Diskant- och baskontroll är equalizer-
funktioner för att kontrollera höga och låga 
frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten 
reglerar du förstärkningen av höga toner i 
musiken medan basen kontrollerar de låga 
tonerna. Med upp- och nedknapparna är det 
lätt att fokusera mer på de låga eller höga 
tonerna. Om du låter diskant- och 

baskontrollen vara orörd kan du spela upp 
musik så som den spelades in. Diskant- och 
baskontrollerna gör att du får musiken så som 
du vill ha den.

USB Direct för MP3-/WMA-musik
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips 
Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt 
från enheten. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.

Rippa dina CD-skivor till MP3-format
Anslut din USB-enhet till USB-porten på 
Philips-ljudsystemet och börja rippa din 
favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet 
eller MP3-spelare genom att trycka en enda 
gång, utan att du behöver någon dator. Du kan 
du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-
direktinspelning.
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