
 

 

Philips
Hi-Fi mikrosystem

Heritage Audio
USB Direct

MCM772
Hi-Fi-musikk

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med det nye Philips-mikrosystemet, MCM772, som har en 
domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne, i elegant rosentre og 
kabinettet i aluminium, lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

En rikere lydopplevelse
• Domediskanthøyttaler i silke gir krystallklar lyd
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Loudness for bass- og diskantøkning
• 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

Ubegrenset lyttefornøyelse
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Design som passer interiøret
• Aluminiumskabinett
• Eksklusiv design



 Domediskanthøyttaler i silke

Domediskanthøyttaleren har en membran som 
er laget av silke, et materiale som er overlegent 
alle andre som brukes i vanlige 
diskanthøyttalere. Silkematerialet som brukes i 
diskanthøyttaleren, har overlegne 
lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet 
sørger for minimal akustisk brytning. Som et 
resultat er lyden som produseres av en 
domediskanthøyttaler i silke, jevn, varm og 
med et bredt spekter.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 

Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.

Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.

Loudness for bass og diskant
Det er vanskelig å høre høye og lave 
frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt 

volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen 
forsterkes bassen og diskanten slik at du kan 
nyte en mer balansert lydoppfatning.

USB Direct-MP3/WMA

Med modusen USB Direct kan du enkelt velge 
musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. 
Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-
enheten for å spille av musikk eller eksportere 
innhold fra enheten.

Eksklusiv design
Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. 
Det kan forebygge forvrengning av 
lydfrekvenser som kommer av vibrering, 
overoppheting og elektromagnetiske 
forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-
skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående 
god lydgjengivelse.
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Lyd
• Utgangseffekt: 2x50 W RMS, 2x100 W 

musikkeffekt
• Lydforbedringer: Volum, Digital lydkontroll med 4 

modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Diskant- og 
basskontroll

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, 4" woofer, Avtagbare 

høyttalergriller, Dome diskanthøyttaler, 
Gullbelagte høyttalerkontakter

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
• Lastetype: Motorisert, Skuff
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM Stereo
• RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, 

Stasjonsnavn
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: FM-antenne

• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB-vert
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog 

audio ut (V/H)

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende 

garantihefte
• Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, 

fransk, spansk, italiensk
• Bruksanvisning: 16 språk

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 160 x 150 x 280 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

140 x 210 x 250 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 560 x 310 x 275 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 10 kg

Effekt
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
•
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