
Micro System Hi-Fi MC70
Micro System Hi-Fi com
CD Changer e tecnologia wOOx
• Potência 1500 W PMPO / 100 W RMS 
• Tecnologia wOOx 

Com três níveis de controle, proporciona graves muito mais potentes.

• Incredible Surround
Recurso exclusivo da Philips que amplia eletronicamente
o distanciamento das caixas.

• Ajustes para graves e agudos
• Caixas acústicas de 2 vias

Com grade frontal removível.

• Saída para subwoofer ativo e gravador de CD
• Relógio digital com despertador e modo Sleep
• Controle remoto



Micro System Hi-Fi

Benefícios

Tecnologia wOOx
A percepção da qualidade de som da música atual
depende muito da impressão que se tem dos tons
graves. Eles devem ser profundos sem possuir
coloração; devem ser potentes sem ser distorcidos.
Conseguir esta combinação de características é uma
tarefa que exige muita tecnologia. É por isso  que a
Philips desenvolveu a  tecnologia wOOx.
O sistema wOOx é composto de radiadores de
som colocados nas caixas acústicas, desenhados com
suspensão de material que oferece excelente 
linearidade, o que previne distorções, e de alta
elasticidade e baixa ressonância para oferecer
graves profundos.
A tecnologia wOOx é um conceito completo
englobando acústica e eletrônica.
A percepção dos sons graves pelo ouvido humano
depende do nível de som. Os amplificadores e os
controles de amplificação dinâmica corrigem a
resposta do aparelho em função do volume de
maneira a manter a percepção de graves uniforme
em qualquer nível de volume do som.
Esta combinação significa o melhor som sob qualquer
volume.

Saída digital
Esta é uma saída que disponibiliza o áudio do
toca-discos CD do MC70 e nela pode ser ligado um
gravador de CD.As gravações de CD feitas via esta
conexão digital são as mais perfeitas possíveis.

Incredible Surround
É habitual se usar os mini e micro systems com as
caixas acústicas próximas entre si. Esta disposição
diminui a espacialidade do som e prejudica os
efeitos estéreo. Para contornar esta limitação de
uso, a Philips desenvolveu o sistema “Incredible
Surround” que, através de um tratamento eletrônico
dos sinais de áudio, cria um som envolvente mesmo
com as caixas próximas entre si.

Cone dos woofers em flat metal
A maior rigidez dos cones dos woofers
(alto-falantes para graves) construídos com esta
tecnologia proporciona graves sem colorações ou
distorções.

Tape deck
O tape deck do MC70 é do tipo lógico, onde os
principais comandos podem ser acionados pelo
controle remoto.

Saída para subwoofer ativo
Esta saída permite futura ampliação do sistema com
a inclusão de um subwoofer ativo. O subwoofer não
é fornecido com o aparelho.

Compatível com CD-RW
O toca-discos laser para 3 CDs do MC70 é compatível
com as novas mídias CD-RW (CD regravável). Este
aspecto é muito importante uma vez que o CD-RW
está se popularizando muito rapidamente e,portanto,
os aparelhos de som devem estar prontos para eles.

Relógio digital e temporizador
Compacto como é, o MC70 é o produto ideal para
ser usado também no dormitório, além do escritório,
consultório, atelier etc. Para este caso é importante
ter um relógio com precisão de quartzo com um
temporizador que faz a função de despertador
permitindo acordar com CD ou rádio. Para os que
gostam de dormir com música e que o aparelho se
desligue automaticamente, após determinado tempo,
a função “Sleep” faz exatamente isso.

Características e recursos
(Sujeitos a alterações)

Amplificador
• 1500W PMPO
• 2 x 50 watts RMS -1 dB, IEC, 10% THD @ 1 kHz

em rede de 127 V
• Modo wOOx com 3 níveis de ajustes
• Controle de graves e agudos 
• Otimização de graves

Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento

por gaveta frontal
• Toca os discos tipo CD-RW (regraváveis)
• Tecnologia servo-digital
• Conversor D/A bitcheck
• Programação aleatória para 40 faixas
• Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
• Modos de repetição: faixa, disco, tudo
• Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro

está reproduzindo

Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo / OM com memória

para 40 emissoras
• Função de operação simplificada “Plug & Play”
• Cobertura

do sintonizador: FM 87,5 a 108 MHz
OM 522 a 1602 kHz

Tape deck
• Deck de comando lógico
• Gravação sincronizada com o CD
• Controle automático de nível de gravação

Caixas acústicas
• Caixas de 2 vias tipo bass reflex
• Woofer (alto-falante de graves) de 5,25”
• Dome Tweeters
• Tecnologia wOOx (radiador de graves)
• Grade frontal destacável

Conexões
• Saída para fone de ouvido 

estéreo: plugue de 3,5 mm
• Entrada auxiliar/CD-R/DVD: conector cinch
• Saída para subwoofer ativo: conector cinch
• Saída digital coaxial 

para gravador digital: conector cinch

Gerais
• Mostrador com 3 modalidades / modo NITE
• Modo de demonstração
• Relógio digital com despertador
• Modo Sleep (dormir com música)
• Permite despertar com CD ou rádio 
• Controle remoto 
• Peso                          12,5 kg
• Alimentação               110/ 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas
• Aparelho (LxAxP) 175 x 244 x 322 mm
• Caixas (LxAxP) 180 x 264 x 215 mm
• Embalagem (LxAxP) 524 x 363 x 416 mm

Acessórios 
• Controle remoto com pilhas
• Cabo de força
• Manual de instruções

MC70

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto.
Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br

Produto Importado


