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 από τον υπολογιστή
σύρµατα τη µουσική του υπολογιστή σας σε ένα τεράστιο MP3 jukebox µε το ασύρµατο 

 MCW770 και απολαύστε τη µουσική σας οπουδήποτε µέσα στο σπίτι. Μπορείτε να 

µατα όλη τη µουσική MP3 από τον υπολογιστή σας στο MCW770 - χωρίς τη δέσµευση 

.

ερία ασύρµατης πρόσβασης σε µουσική MP3 από τον υπολογιστή
i-Fi 802.11b σάς προσφέρει ασύρµατη πρόσβαση σε δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο

ιλαµβάνεται ασύρµατος προσαρµογέας USB για υπολογιστή

ύστε εκπληκτικό ήχο από τον υπολογιστή παντού στο σπίτι
ζήτηση τραγουδιών στον υπολογιστή µέσω τηλεχειριστηρίου
λη πλοήγηση ανά καλλιτέχνη, άλµπουµ ή λίστα αναπαραγωγής

σότερες ώρες ακρόασης, µεγαλύτερη απόλαυση
παραγωγή µουσικής MP3 για 50 ώρες από 5 CD

και απόδοση
ιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
W RMS/ 2500W PMPO
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Ηχοσύστηµα Micro
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Ήχος
• Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x150 watt
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 4 

λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Εικονικός 
έλεγχος περιβάλλοντος

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Τουίτερ 2", 3 δρόµων, Γούφερ 5,25", 

Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων, 
Αποσπώµενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: ∆υνατότητα 

προγραµµατισµού 99 κοµµατιών, Επανάληψη/ένα/
δίσκος/πρόγραµµα, Λειτουργία Shuffle

• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, 
Θήκη δίσκων

• Αριθµός δίσκων: 5
• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Παρεχόµενο 

λογισµικό Musicmatch, Πλοήγηση µουσικής MP3 
µέσω τηλεχειριστηρίου, Προβολή πληροφοριών 
κοµµατιού και λίστας αναπαραγωγής, Ασύρµατη 
σύνδεση Wi-Fi

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός
• RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράµµατος, Radio Text, 

Ρολόι RDS, Όνοµα σταθµού
• Προρυθµίσεις σταθµών: 40
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος Aux: Είσοδος
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW
• Ασύρµατες συνδέσεις: Ασύρµατο LAN (802.11b)

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι µε CD, Ξυπνητήρι 

ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόµατης 
διακοπής λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Λευκή FTD
• Eco Power Standby: 0,5 watt
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• CD-ROM: δίσκος εγκατάστασης
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Κεραία FM/MW, Ασύρµατος 
προσαρµογέας USB

• Τηλεχειριστήριο: 32 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες AA

Λογισµικό
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Εγκατάσταση δικτύου
• Πρόγραµµα οδήγησης ασύρµατου προσαρµογέα 

USB

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 

SE, 2000, ME, XP
• Επεξεργαστής: Pentium Class 300Mhz ή 

µεταγενέστερη έκδοση
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

175 x 285 x 247 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

525 x 400 x 414 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 175 x 285 x 340 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 13 κ.
•

Ηχοσύστηµα Micro
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µογέας USB
υνδέει τον υπολογιστή σας µε ένα 
 ασύρµατα µέσω Wi-Fi χωρίς την 
υθµίσεων δικτύου. Το Wi-Fi είναι 
κό πρότυπο για ασύρµατη 
ς πρότυπο IEEE 802.11b. Απλά 
µατο προσαρµογέα USB που 
ε τον µε τον υπολογιστή σας. Τα 
χοσύστηµά σας και στο 
έρουν εύκολη πλοήγηση και 
P3 που έχετε αποθηκεύσει στον 
έρετε την αγαπηµένη σας 

πολογιστή στο ηχοσύστηµα Philips 
ιονδήποτε χώρο του σπιτιού. 

διών στον υπολογιστή

γής MP3-CD
στατική τεχνολογία συµπίεσης, µε 
ιακά αρχεία µουσικής µπορούν να 
ές µικρότερα χωρίς σηµαντική 
τας του ήχου. Σε ένα µόνο CD 
ούν µέχρι και 10 ώρες µουσικής. 
άς επιτρέπεται αναπαραγωγή 50 
3 αποτελεί το τυπικό φορµά 

ήγορη και εύκολη µεταφορά 

 Class ‘D’ λαµβάνει το αναλογικό 
 ψηφιακό και το ενισχύει 
µα περνά µέσα από ένα φίλτρο 
αράγει τον τελικό ήχο. Η 
ξοδος διαθέτει όλα τα 
φιακού ήχου, 
της βελτιωµένης ποιότητας ήχου. 
ενισχυτής Class ‘D’ διαθέτει 
αποδοτικότητα συγκριτικά µε τους 
ές AB. Αυτή η υψηλή 
εται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο 
λάχιστο χώρο.
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