
 

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MCM770
Hi-fi-musiikkia

Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philips MCM770 -
mikrojärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja 
alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.

Tehosta äänentoistoa
• Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen
• Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
• Puiset kaiuttimet antavat luonnollisen äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Basso- ja diskanttiäänien tehostus
• Musiikkiteho: 2 x 30 W RMS / 2 x 60W

Rajoittamaton kuuntelunautinto
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Alumiininen painevalettu rakenne
• Korkealaatuinen komponenttirakenne
 



 Silkkinen diskanttikalotti
Diskanttikalotin silkkinen kalvo on 
merkittävästi parempi kuin tavallisissa 
diskanttikaloteissa käytetty kalvomateriaali. 
Kalvossa käytetyllä silkillä on paremmat ääntä 
vaimentavat ominaisuudet, eikä sen pehmeä 
materiaali päästä ääntä säröilemään. Tuloksena 
diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin ja 
laaja-alainen ääni.

Kullatut kaiutinliittimet
Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman 
äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin 
verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja 
kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat 
mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Basso- ja diskanttitehostus
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan 
hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti 
pienillä äänenvoimakkuuksilla. 
Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja 
diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen 
ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

USB Direct - MP3/WMA
USB Direct -tilassa voit valita 
musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa 
niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai 
vie sisältöä laitteesta.

Korkealaatuinen komponenttirakenne
Komponenttirakenteiseen mikrosarjaan 
kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista 
jalkaa. Se voi estää tärinän, ylikuumenemisen 
sekä vahvistimen ja CD-laitteen 
elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat 
häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on 
tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.
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• Muut liitännät: FM-antenni
Ääni
• Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W
• Äänenparannus: Loudness-bassotehostus, 4 tilan 

digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Irrotettavat 

kaiutinristikot, 3,5" bassokaiutin, Diskanttikalotti 
(kartio), Kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto
• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 

Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• RDS: Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, 

Aseman nimi
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB Host -liitäntä
• Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R), 

Analoginen audiolähtö (L/R)

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, 

USB-hälytys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko
• Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 

italia
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 160 x 75 x 280 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

130 x 180 x 215 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 375 x 350 x 250 mm
• Paino pakattuna: 7,5 kg

Virta
• Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz
•
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