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MCW770

Hudba MP3 z počítače bezdrátově
a na dálkové ovládání
Udělejte ze svého počítače jukebox pro hudbu ve formátu MP3 bezdrátovým propojením se systémem
Philips MCW770 a vychutnávejte si poslech kdekoli v domácnosti. Navíc můžete veškerou hudbu MP3
uloženou v počítači pomocí systému MCW770 dálkově ovládat – a nemusíte natahovat žádné kabely.
Bezdrátový přístup k MP3 hudbě z počítače
• Připojení Wi-Fi 802,11b umožňuje bezdrátový přístup v reálném čase
• Včetně adaptéru USB pro bezdrátové připojení k počítači
Užijte si skvělý zvuk z počítače kdekoli v domácnosti
• Procházejte skladbami v počítači pomocí dálkového ovládání
• Snadná navigace podle interpreta, alba nebo seznamu skladeb
Delší poslech, silnější zážitek
• Přehrávání až 50 hodin hudby ve formátu MP3 z 5 disků CD
Síla a výkon
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Zvukový výkon 2x75 W RMS / PMPO: 2500 W

Mikrosystém

MCW770/22

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Zvuk

• Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 150 W
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 4
režimy nastavení zvuku DSC, Virtual Environment
Control

• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť
LAN(802,11b)

Pohodlí

• Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor,
Třípásmový, 5,25" basový reproduktor,
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex,
Odnímatelné mřížky reproduktorů

• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení
rádiem, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Bílý displej FTD
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
• Indikátory: Režim DIM

Přehrávání zvuku

Příslušenství

Reproduktory

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť
na 99 stop, Opakovat jednu skladbu/disk/program,
Náhodné přehrávání
• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• Počet disků: 5
• Režim přehrávání s připojením k PC: Obsahuje
software Musicmatch, Procházení MP3 dálk.
ovládáním, Zobrazení skladby a seznamu skladeb,
Bezdrátové připojení Wi-Fi

Tuner/příjem/vysílání

• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Zprávy, Typ programu, Radio Text,
Nastavení hodin RDS, Název stanice
• Předvolby stanic: 40
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná
instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm

• CD-ROM: instalační disk
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Anténa
VKV/SV, Bezdrátový adaptér USB
• Dálkové ovládání: 32 tlačítek a 2 x baterie AA

Software

• Program Music Match Jukebox: Program Music
Match Jukebox
• Nastavení sítě: Ano
• Ovladač bezdrátového adaptéru USB: Ano

Systémové požadavky

• Mechanika CD-ROM: Ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000, ME,
XP
• Procesor: Pentium 300MHz nebo vyšší
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry

• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):
175 x 285 x 247 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): ,525 x 400 x 414 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 175 x 285 x 340 mm
• Hmotnost včetně balení: 13 kg
•

Zabudovaná podpora Wi-Fi 802,11b
Bezdrátový adaptér USB
Bezdrátové připojení Wi-Fi propojuje počítač s hudebním
systémem Philips bez komplikovaného konfigurování sítě.
Wi-Fi je nejpoužívanější standard pro bezdrátové sítě,
známý též pod označením IEEE802.11b. Stačí
nainstalovat dodaný ovladač bezdrátového adaptéru USB
a připojit tento adaptér k počítači. Ovládací tlačítka na
hudebním systému i na dálkovém ovladači pak zajišťují
snadné procházení a nastavení hudby ve formátu MP3
uložené na počítači. Přetáhněte oblíbenou hudbu ve
formátu MP3 z počítače do zvukového systému Philips,
ať jste kdekoli v domě. Bez kabelů!
Procházení skladeb v počítači
Snadná navigace
50 hodin přehrávání MP3 z CD
Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii,
s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně
snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10
hodin hudby. Přístroj je vybaven měničem na 5 disků CD,
což znamená až 50 hodin hudby. Formát MP3 se stal
standardním formátem komprese zvuku používaným na
Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos
souborů.
Zesilovač třídy D
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na
digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak
veden do demodulačního filtru na koncový výstup.
Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody
digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě
toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90%
účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky
tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký
ztrátový výkon.
Zvukový výkon 2x75 W RMS / PMPO: 2500 W
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