
 

 

Philips
Classic mikro Hi-Fi 
rendszer

Szalagos magassugárzó
150 W

MCM761
A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét
A Philips Classic mikro Hi-Fi rendszernek köszönhetően lehetősége van a jó hangzás előnyeinek 

megismerésére. Rippelje be zeneszámait egyenesen MP3 formátumba az USB Direct használatával. 

Nincs szüksége számítógépre mindehhez. Elegáns kialakítású, klasszikus kinézetű, faborítású 

hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Több forrásból nagyobb a választási lehetőség
• Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Kazettaegység automatikus megállás funkcióval

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
• Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• 150 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
• RDS digitális tuner 40 programozott állomással
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 Neodímium szalagos magassugárzó
A neodímium szalagos monopólus 
magassugárzó olyan magassugárzó, amely 
dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a 
szolgáltatás általánosan fejlett 
audiorendszerekben használatos, hogy az 
eredetit kitűnően megközelítő hangot 
állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és 
dóm magassugárzók az irányított sugárzású 
lengőtekercs elvén működnek, míg a 
monopólus neodímium szalagos 
magassugárzók magas frekvenciákat 
sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. 
Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum 
szélességét a magasabb hangok esetében, és 
kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a 
kompakt audiorendszerekben is széles, 
kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Incredible Surround™
Az Incredible Surround a Philips hangzás-
technológiája, amely drámai módon felnagyítja 

a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. 
A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás 
felhasználása segítségével az Incredible 
Surround úgy keveri a jobbról és a balról 
érkező hangokat, hogy a két hangszóró között 
megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb 
távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és 
természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az 
Incredible Surround segítségével teljes 
térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér 
mélysége és szélessége további hangszórók 
használata nélkül.

Magas/mély hangok szabályozása
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély 
frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A 
magashang-szabályozás specifikusan a zene 
magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a 
mélyhang-szabályozás az alacsony hangok 
szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé 

mutató nyilak segítségével kényelmesen 
erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a 
magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A 
magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy 
ízlése szerint hallgassa a zenét.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi 
rendszer USB-portjához. A rendszer 
közvetlenül az eszközről játssza le a digitális 
zenét. Most már családjával és barátaival is 
megoszthatja kedvenc pillanatait.

Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár 
eszközt a Philips audiorendszer USB 
csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc 
zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy 
MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, 
számítógép használata nélkül. Így közvetlenül 
MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.
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Hangzás
• Hangkiemelés: Incredible Surround, Magas- és 

mélyhang-szabályozás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS

Hangszórók
• Hangszórók: 5,25"-es mélynyomó, szalagos 

magassugárzó
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető 

hangszórórácsok
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, Ismétlés: egy/mind/programozott, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyebek: ID3-tag támogatás
• Kazettás deck technológia: Full Logical
• Kazettalejátszási módok: automatikus irányváltás 

(lejátszásnál), elektronikus sebességvezérlés, 
teljesen automatikus megállítás, kazetta 
fordulatszámláló

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: szalag
• Javított felvétel kazettára: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvétel-indítás, 
egyérintős felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, AM, MW
• Programozott állomások: 40
• Antenna: FM antenna, MW antenna
• RDS: hírek, rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 

Play)

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB: USB gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, 

magnós ébresztő, USB-s ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Távvezérlő: 32-gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel
• Egyebek: FM/MW antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 11 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 175 x 203 mm
• Fő hangszóró magassága: 252 mm
• Főegység mélysége: 340 mm
• Csomag szélessége: 495 mm
• Főegység magassága: 252 mm
• Csomag magassága: 396 mm
• Főegység szélessége: 179 mm
• Csomag mélysége: 343 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50/60 Hz
• Tápegység: 110 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
•
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