Philips Heritage Audio
Hifisysteem met
componentontwerp

Zijden dome-tweeter
100 W

MCM772

Bezeten van muziek
Geniet van HiFi-muziek
Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis
met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing
verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.
Verrijk uw luisterervaring
• Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid
• Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
• Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
Ontwerp dat past in uw interieur
• Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling
• Hoogwaardig componentontwerp met standaard
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Kenmerken
MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

beter en de zachte textuur zorgt voor
minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid
dat een zijden dome-tweeter produceert
aangenaam en warm en heeft het een groot
bereik.
Vergulde luidsprekeraansluiting

Met audiocompressietechnologie kunnen
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer
worden verkleind zonder dat de
geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en
WMA zijn twee compressieformaten waarmee
u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw
Philips-speler. Download MP3- of WMAnummers vanaf legale muziekwebsites op
internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of
WMA-bestanden en breng deze over naar uw
speler.
Aluminium behuizing

De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor
een betere transmissie van het audiosignaal
dan traditionele click-fit aansluitingen. De
aansluiting vermindert ook het verlies van
elektrische signalen die van de versterker naar
de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor
ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en
omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of
minder nadruk leggen op de lage en hoge
tonen. Ook kan hij de treble en bas
onversterkt laten en de muziek afspelen met
de originele instellingen. Met treble- en
basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw
muziek luisteren.
Volume
Hoge en lage frequenties in het
geluidsspectrum zijn in verhouding minder
goed hoorbaar voor mensen, zeker als het
volume laag staat. Als u de Loudness-functie
inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid
versterkt, waardoor u van een beter
gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
Directe weergave vanaf USB

Houten luidsprekers

Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te
spelen.
De lichte alumimium gegoten behuizing is
bestand tegen hoge temperaturen en is zeer
stevig, robuust en roestbestendig.
Zijden dome-tweeter

Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma
dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat
beter is dan het materiaal dat in gewone
tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het
diafragma wordt gebruikt dempt het geluid

De natuur voorziet ons van het beste
materiaal. Een voorbeeld van goed materiaal is
hout. Hout beschikt over akoestische
kenmerken die perfect zijn voor gebruik in
geluidsapparatuur en instrumenten. Fijne
muziekinstrumenten, zoals piano's en violen,
worden niet voor niets gemaakt van hout; om
dezelfde reden is de behuizing van deze
luidsprekers van hout gemaakt. Geniet van een
rijke en realistische luisterervaring met deze
houten luidsprekers.
Treble- en basregeling
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge
en lage frequenties van uw audio bedienen.
Treble regelt in het bijzonder de versterking
van de hoge tonen en bas regelt de versterking

Philips Green-logo.
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze
producten bieden aanzienlijk betere
milieuprestaties in een of meer van de
Green Focal Areas van Philips:
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke
stoffen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Specificaties
Geluid

• Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Loudness, Digital Sound
Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Treble- en
basregeling

Luidsprekers

• Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, Kegelvormige
dome-tweeter
• Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Vergulde
luidsprekeraansluitingen, Afneembare
luidsprekerfrontjes

Audioweergave

• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW,
CD-R, CD
• Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
• USB-modi voor directe weergave: Snel
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd
afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•

Voorkeurzenders: 20
Tunerbereik: FM-stereo
Antenne: FM-antenne
RDS: Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
Tunerverbetering: Automatisch digitaal
afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

• Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio),
Hoofdtelefoon (3,5 mm)

• Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
• USB: USB-poort

Gemak
•
•
•
•
•

Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
Ladertype: Automatisch, Lade
Schermverbeteringen: DIM-modus
Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
•
•
•
•

Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
Overig: FM-antenne, Snelstartgids
Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

• Brutogewicht: 10 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D):
140 x 250 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 210 mm
• Diepte hoofdunit: 280 mm
• Breedte van de verpakking: 560 mm
• Hoogte hoofdunit: 150 mm
• Hoogte van de verpakking: 310 mm
• Breedte hoofdunit: 160 mm
• Diepte van de verpakking: 275 mm

Vermogen

• Stroomvoorziening: 50 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen

• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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