
 

 

Philips Heritage Audio
Sistem Hi-Fi cu 
componente

• Boxa pentru acute cu dom de 
mătase

• 60 W

MCM770
Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate
Înconjuraţi-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar şi de cunoscători, cu sistemul Philips, care 
conţine o boxă pentru acute cu dom de mătase şi tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele 
elegante din lemn şi carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia şi controlul.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Boxe de lemn pentru sunet natural uimitor
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Funcţie Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
• Putere totală de ieșire de 60 W RMS

Savuraţi muzica din diverse surse
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Design care se potrivește interiorului
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate
• Componente cu design futurist și stativ



 Boxa pentru acute cu dom de mătase

Boxa pentru acute cu dom de mătase susţine o 
diafragmă fabricată cu mătase, un material 
superior celorlalte utilizate la boxele pentru 
acute obișnuite. Mătasea folosită în diafragmă 
are caracteristici de insonorizare superioare, 
iar textura sa moale asigură reducerea la 
minimum a fragmentării acustice. În consecinţă, 
sunetul produs de o boxă pentru acute cu dom 
de mătase este lin, cald și are o gamă amplă.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Boxe de lemn

Natura ne pune la dispoziţie tot ce e mai bun. 
Nu în ultimul rând, natura ne oferă lemnul. 
Lemnul este cunoscut pentru caracteristicile 

sale acustice, care îl fac să fie perfect în mod 
unic pentru echipamentele și instrumentele 
audio. Instrumentele muzicale rafinate, de tipul 
pianelor și viorilor, sunt realizate din lemn 
dintr-un motiv bun - același pentru care aceste 
boxe sunt de asemenea închise în lemn. 
Bucuraţi-vă de o experienţă auditivă bogată și 
realistă oferită de aceste boxe din lemn.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Volum
În spectrul acustic, frecvenţele joase și cele 
înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea 
umană - în special la intensităţi scăzute. 
Activând funcţia Loudness, sunetele joase și 
cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi 
percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Carcasă din aluminiu

Carcasa cu suprafaţă de aluminiu este ușoară și 
poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, 
oferă rezistenţă și rigiditate, precum și 
rezistenţă la coroziune.
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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 30 W RMS / 

2 x 60 W
• Caracteristici superioare sunet: loudness (volum 

perceput), 4 moduri Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 3,5", cone dome tweeter
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii, 

conectoare difuzor placate cu aur, grile pentru 
boxe detașabile

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/

programare
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• Antenă: Antenă FM
• RDS: Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post 

de radio
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată

Conectivitate
• Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio)

• USB: Port USB
• Intrare AUX: 2xRCA (Audio)

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: monitorizat, tavă
• Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Telecomandă: 40 de taste cu baterie cu litiu
• Altele: Antenă FM, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 7,5 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 130 x 215 mm
• Înălţime boxă principală: 180 mm
• Adâncime unitate principală: 280 mm
• Lăţime ambalaj: 375 mm
• Înălţime unitate principală: 75 mm
• Înălţime ambalaj: 350 mm
• Lăţime unitate principală: 160 mm
• Adâncime ambalaj: 250 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde
• Eco Power standby: 1 W
•
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