
 

 

Philips Heritage Audio
komponens hifi rendszer

• Selyem dóm magassugárzó
• 60 W

MCM770
A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét
Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips 

komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház 

szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség 

párosul.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Selyem dóm magassugárzó a kristálytiszta hangzásért
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Magas és mély hangok hangerejének javítása
• 60 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
• Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal



 Selyem dóm magassugárzó

A selyem dóm magassugárzó membránja 
selyemből készül - olyan anyagból, amely 
minőségét tekintve a más, magassugárzóknál 
alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, 
amelyet a membránhoz használnak, 
kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete 
garantálja a minimális akusztikai szóródást. 
Ennek eredményeképp a selyem dóm 
magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles 
hangtartományban szól.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.

Fa hangsugárzók

A természet biztosan a legjobbat nyújtja 
számunkra. A fa olyan akusztikai jellemzőkkel 

rendelkezik, amely különösen alkalmassá teszik 
audioberendezésekben és hangszerekben való 
használatra. A zongorákat és a hegedűket nem 
véletlenül készítik fából, ahogyan e 
hangsugárzók háza sem véletlenül lett fa. A fa 
hangsugárzók gazdag és élethű hangélményt 
nyújtanak.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 

kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Fiziológiai hangerő
A hangspektrumban a magas és alacsony 
hangfrekvencia-tartományok relatív 
értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi 
fül számára - különösen kis hangerő mellett. A 
Loudness (fiziológiai hangerő) funkció 
bekapcsolásával a mély és magas hangok 
felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb 
hanghatást eredményez.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Alumínium készülékház

Az öntött alumínium készülékház pihekönnyű, 
de módfelett erős és merev, jól bírja a 
magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem 
utolsósorban rozsdamentes.
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Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: hangerő, Digitális 

hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus 
basszuskiemelés

Hangszórók
• Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró, kúpos dóm 

magassugárzó
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, aranyozott 

hangszóró-csatlakozók, levehető hangszórórácsok

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD-RW, CD-R, CD
• Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen 

sorrendű/programozott
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM antenna
• RDS: rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: 2xRCA (audió)
• USB: USB gazdaport
• Aux be: 2xRCA (audió)

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Távvezérlő: 40-gombos, lítiumelemmel
• Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 7,5 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 130 x 215 mm
• Fő hangszóró magassága: 180 mm
• Főegység mélysége: 280 mm
• Csomag szélessége: 375 mm
• Főegység magassága: 75 mm
• Csomag magassága: 350 mm
• Főegység szélessége: 160 mm
• Csomag mélysége: 250 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
•
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