
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

MCM770
Yüksek çözünürlüklü ses

Silk dome tipi tweeter ile donatılmış yeni Philips Micro System MCM770 ile üstün ses 
kalitesinin keyfini çıkarın, Ayrıca, şık ahşap hoparlör ve alüminyum kabin ses kalitesini 
artırırken, hassasiyet ve kontrol olanakları sağlıyor.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Kristal netlikte ses için silk dome tipi tweeter
• En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü
• Mükemmel doğal ses için ahșap hoparlörler
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Bas ve tiz geliștirme için ses gücü
• 2x30W RMS/2x60W Müzik Gücü

Sınırsız dinleme keyfi
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Alüminyum döküm kabin
• Son teknoloji ürünü bileșen tasarımı



 Silk dome tipi tweeter
Silk dome tipi tweeterlarda, normal 
tweeter'larda kullanılan diğer tüm 
malzemelerden üstün olan ipekten yapılmıș bir 
diyafram kullanılmaktadır. Diyaframda 
kullanılan ipek malzeme mükemmel ses azaltma 
özelliklerine sahiptir ve ipek dokusu akustikteki 
kesilmeleri en aza indirger. Sonuçta silk dome 
tipi bir tweeter ile yumușak, sıcak ve geniș 
kapsamlı bir ses elde edilir.

Altın kaplama hoparlör konektörü
Altın kaplama hoparlör konektörü, ses 
sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre 
daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, 
amplifikatörden hoparlöre aktarımda olușan 
elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle 
gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleșir.

Dijital Ses Kontrolü
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 

kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 
frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 
düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

Bas ve tiz için ses gücü
Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar 
insan kulağı tarafından daha az algılanır; 
özellikle düșük ses seviyelerinde. Ses Gücü 
özelliği etkinleștirildiğinde, bas ve tizler 
yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses 
algısı sağlanacaktır.

Doğrudan USB-MP3/WMA
Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki 
müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. 
Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek 
için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

Son teknoloji ürünü bileșen tasarımı
Bileșen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört 
üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu 
stand, titreșim, așırı ısınma ve amplifikatör ve 
CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik 
parazit nedeniyle olușan her türlü ses 
bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve 
mükemmel bir ses üretimidir.
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Ses
• Çıkıș gücü: 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W müzik gücü
• Ses geliștirme: yükseklik, 4 modlu dijital ses 

kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 3,5" woofer, konik dome 

tweeter
• Hoparlör güçlendirme: 2 Yönlü, altın kaplama 

hoparlör konektörleri, çıkarılabilen hoparlör 
ızgaraları

Müzik çalma
• Oynatma ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Disk çalma modları: tekrar/rasgele/program
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim
• Ayarlanmıș istasyon: 20
• Tuner bantları: FM stereo
• Anten: FM anteni
• RDS: radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama

Bağlanabilirlik
• Ses/Video çıkıșı: 2xRCA (Ses)
• USB: USB ana bilgisayar
• Aux giriși: 2xRCA (Ses)

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: saatli CD, radyo alarmı, USB alarm
• Saat: ana ekranda, uyku zamanlayıcısı
• Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
• Ekran geliștirmeleri: DIM modu
• Ekran tipi: VFD ekranı

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 40 tușlu
• Diğerleri: FM anteni, Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
• Garanti: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 7,5 kg
• Ana hoparlör boyutları (G x D): 130 x 215 mm
• Ana hoparlör yüksekliği: 180 mm
• Ana ünite derinliği: 280 mm
• Ambalaj genișliği: 375 mm
• Ana ünite yüksekliği: 75 mm
• Ambalaj yüksekliği: 350 mm
• Ana ünite genișliği: 160 mm
• Ambalaj derinliği: 250 mm

Güç
• Güç kaynağı: 50 Hz
• Güç kaynağı: 220 - 240 V

Yeșil
• Eko Güç bekleme: 1 W
•
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