
 

 

Philips Heritage Audio
Σύστημα Component Hi-
Fi

• Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
• 60W

MCM770
Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας
Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που 
διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο 
περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ για πεντακάθαρο ήχο
• Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
• Ξύλινα ηχεία για εξαιρετικό φυσικό ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
• Συνολική ισχύς εξόδου 60W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή
• Εξελιγμένη σχεδίαση στοιχείων με βάση



 Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ

Το μεταξωτό θολοειδές τουίτερ διαθέτει 
διάφραγμα από μετάξι - υλικό ανώτερο από 
τα άλλα που χρησιμοποιούνται στα 
συνηθισμένα τουίτερ. Το μεταξωτό υλικό 
που χρησιμοποιείται στο διάφραγμα 
διαθέτει ανώτερα χαρακτηριστικά 
απόσβεσης ήχου και η μαλακή του υφή 
εξασφαλίζει ελάχιστο ακουστικό 
διαχωρισμό. Ως αποτέλεσμα, ο ήχος που 
παράγεται από ένα μεταξωτό θολοειδές 
τουίτερ είναι απαλός, ζεστός και με μεγάλο 
εύρος.

Επίχρυσες υποδοχές ηχείων

Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει 
καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε 
σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές 
click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια 
ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο 
ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να 

προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο 
την πραγματικότητα.

Ξύλινα ηχεία

Η φύση μάς παρέχει πάντα ό,τι καλύτερο, για 
παράδειγμα το ξύλο. Έχει διαπιστωθεί ότι το 
ξύλο διαθέτει ακουστικές ιδιότητες που το 
καθιστούν ιδανικό για χρήση σε συσκευές 
ήχου και μουσικά όργανα. Εκλεπτυσμένα 
μουσικά όργανα, όπως το πιάνο και το βιολί, 
κατασκευάζονται από ξύλο για εύλογους 
λόγους - για τους ίδιους λόγους που αυτά τα 
ηχεία διαθέτουν ξύλινο περίβλημα. 
Απολαύστε τη ρεαλιστική εμπειρία πλούσιου 
ήχου που αποδίδουν αυτά τα ξύλινα ηχεία.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 

χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

Ένταση
Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές 
συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές 
από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή 
ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία 
έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα 
πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο 
εξισορροπημένο ήχο.
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Ήχος
• Ισχύς: Μουσική ισχύς 2 x 30W RMS / 2 x 60W
• Ενίσχυση ήχου: ένταση, 4 λειτουργίες ελέγχου 
ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3,5", κωνικό θολοειδές 
τουίτερ

• Βελτίωση ηχείων: 2 δρόμων, επίχρυσες 
υποδοχές ηχείων, αποσπώμενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD-

RW, CD-R, CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/
τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Κεραία: Κεραία FM
• RDS: radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: 2xRCA (Ήχος)
• USB: Host USB
• Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μηχανοκίνητος, 
θήκη δίσκων

• Βελτιώσεις οθόνης: Λειτουργία DIM
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρία 
λιθίου

• Άλλα: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας 
κάλυψης

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 7,5 κ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

130 x 215 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 180 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 280 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 375 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 75 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 350 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 160 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 250 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V

Πράσινο
• Eco Power standby: 1 W
•
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