
 

 

Philips Harmony
Komponentní Hi-Fi 
mikrosystém

Hi-Fi kuželový výškový 

reproduktor

CD, USB, FM
60 W, 4 reproduktory Hi-Fi

MCM7000
Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem
Mikrosystém Philips MCM7000/12 poskytuje skvělý zvuk z disků CD, připojení MP3 Link a USB 
Direct. Kuželové výškové reproduktory Hi-Fi poskytnou detailní a přirozený zvuk a regulace výšek 
a basů umožní upravit tóny. To vše s vysoce kvalitním vzhledem v působivé hliníkové skříni.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• Celkový výstupní výkon 60 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně



 Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, 
které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých 
a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost 
vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň 
zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může 
posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny 
nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to 
odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením 
hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to 
máte rádi.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit 
zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální 
se přehraje přímo ze zařízení Philips.

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.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší 
přenos audio signálu v porovnání s tradičním 
připojením click-fit. Pozlacený konektor také 
minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače 
do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební 
produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.
MCM7000/12

Specifikace
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 30 W
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, 

Zdůraznění basů, Digitální zesilovač třídy "D"

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
• Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, 

Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass 
Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů

• Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory 
reproduktorů

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný 

výběr / program, rychlý posun vpřed/zpět, 
vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: 
přehrávání/pauza, rychle zpět/vpřed, předchozí/
další, přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, Jednotka Flash USB

• Jiné: Podpora ID3 tagů

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: název stanice, typ programu, radio 

Text, Nastavení hodin RDS
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
• Vylepšení tuneru: Snadná instalace (Plug & Play), 

automatické digitální ladění, automatické 
prohledávání

• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB 2.0
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, 

Levý a pravý reproduktor

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej VFD
• Indikátory: Režim DIM

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa 

FM, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list
• Dálkový ovladač: 44tlačítkový dálkový ovladač se 

dvěma bateriemi AAA
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 250 mm
• Výška hlavní jednotky: 92 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

174 x 240 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
• Šířka balení: 425 mm
• Výška balení: 441 mm
• Hloubka balení: 310 mm
• Hrubá hmotnost: 10 kg
• Čistá hmotnost: 8,5 kg

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
•
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