
 

 

Philips
Micro Hi-Fi System

MCM770
เพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-fi

ดื่มด่ำไปกับพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips Micro System MCM770 ใหม่ 
ซึ่งโดดเด่นด้วยลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome 
บวกกับลำโพงไม้สุดหรูและโครงตู้อะลูมิเนียมช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีเยี่ยม 
ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในความแม่นยำและการควบคุม

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome เพื่อเสียงอันกังวาลสดใส
• ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
• ลำโพงไม้ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมาก
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
• พลังเสียง 2x30W RMS/2x60W

ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• โครงตู้แบบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
• การออกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์



 ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome
ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome 
ใช้ไดอะแฟรมที่ผลิตจากใยไหม - 
วัสดุที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่าวัสดุอื่นที่ใช้ในลำโ
พงทั่วไป 
เส้นใยไหมที่ใช้ในไดอะแฟรมให้พลังของสัญญ
าณเสียงที่ดีเยี่ยม 
และเส้นใยอันอ่อนนุ่มทำให้เสียงถูกขับได้อย่าง
ต่อเนื่องและลดอาการตอบสนองที่ขาดตอน 
ดังนั้นคุณภาพเสียงที่ได้จากลำโพงทวีตเตอร์แบ
บ Silk dome จึงมีความนุ่มนวล อบอุ่น 
และมีช่วงตอบสนองความถี่ที่กว้าง

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated
ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated 
ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้
น เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit 
ในแบบเดิม นอกจากนี้ 
ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิ
ฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง 
ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็
นจริง

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทุ้มและเสียงแหลม
หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสีย
งสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่

ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง 
(Loudness) 
เครื่องจะขยายเสียงทุ้มและเสียงแหลม 
ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างส
มดุลมากยิ่งขึ้น

USB Direct-MP3/WMA
ในโหมด USB Direct 
คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB 
และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ 
ได้ตามต้องการ 
สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

การออกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอ
นด์
Micro System 
ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มาพร้อมกับ
ขาตั้งรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยป้องกันเสียงผิดเพี้ยนที
่เกิดจากการสั่นสะเทือน อุณหภูมิที่สูงเกินไป 
และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจาก
เครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น CD 
เสียงที่ได้จึงมีความราบรื่นไม่มีการกระตุก 
ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีพลัง
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เสียง
• พลังขับเสียง: พลังเสียง 2x30W RMS, 2x60W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound 

Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ถอดฝาครอบลำโพงได้, 

วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Cone 
Dome, ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, 

CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• RDS: Radio Text, RDS Clock Set, ชื่อสถานี
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: โฮสต์ USB
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก 

(ซ้าย/ขวา), สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/
ขวา)

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน 
USB

• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสาอากาศ FM, 

ใบรับประกันทั่วโลก
• รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, 

ดัตช์, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
• คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 75 x 280 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

130 x 180 x 215 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

375 x 350 x 250 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
•
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