
 

 

Philips Heritage Audio
Hi-Fi-system med 
komponent

• Diskantelement med kon i silke
• 60W

MCM770
Besatt av ljud

Lyssna på Hi-Fi-musik
Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett 
med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och 
ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.

Berika din ljudupplevelse
• Diskantelement med kon i silke för kristallklart ljud
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• Högtalare i trä för fantastiskt naturtroget ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Loudness för extra bas och diskant
• Total uteffekt på 60 W RMS

Lyssna på musik från olika källor
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Design som matchar din inredning
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet
• Högkvalitativ komponentdesign med stativ



 Diskantelement med kon i silke

Att använda silke som material i konen, eller 
membranet, på diskantelement ger ett 
överlägset resultat jämfört med andra vanligt 
förekommande material. Det silke som 
används för membranet har utsökta 
ljuddämpande egenskaper och dess mjuka 
struktur garanterar minsta möjliga akustiska 
distorsion. Det ljud som produceras av ett 
diskantelement med en kon i silke är därför 
mjukt, varmt och har ett brett frekvensomfång.

Guldpläterad högtalaranslutning

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger 
bättre ljudsignalöverföring jämfört med 
traditionella click-fit-anslutningar. Den 
minimerar dessutom den elektriska 
signalförlusten från förstärkaren till 
högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som 
är så realistisk som möjligt.

Högtalare i trä

Naturen förser oss med det bästa, inte minst 
med trä. Trä har akustiska egenskaper som gör 

det perfekt för användning i ljudutrustning och 
instrument. Fina musikinstrument som pianon 
och fioler är tillverkade av trä av en bra 
anledning – samma anledning som gör att de 
här högtalarna också är inneslutna i trä. Upplev 
ett fylligt och realistiskt ljud med de här 
trähögtalarna.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Loudness
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser 
relativt sett svårare att höra för det mänskliga 
örat, särskilt vid låga volymer. Genom att 
aktivera loudnessfunktionen förstärks basen 
och diskanten så att du kan njuta av en mer 
balanserad ljudbild.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W musikeffekt
• Ljudförbättring: loudness, digital ljudkontroll 4 

lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Högtalardrivrutiner: 3,5-tums woofer, konisk 

dome tweeter
• Högtalarförbättring: 2-vägs, guldpläterade 

högtalaranslutningar, löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD-RW, CD-R, CD
• Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM-stereo
• Antenn: FM-antenn
• RDS: radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud)
• USB: USB-värd
• Aux-in: 2 x RCA (ljud)

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• typ av laddare: motoriserad, släde
• Skärmförbättringar: DIM-läge
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 7,5 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 130 x 215 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 180 mm
• Huvudenhet, djup: 280 mm
• Paketbredd: 375 mm
• Huvudenhet, höjd: 75 mm
• Paketbredd: 350 mm
• Huvudenhet, bredd: 160 mm
• Pakethöjd: 250 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz
• Strömförsörjning: 220 - 240 V

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W
•
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