
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi clasic

Tweeter cu folie
150 W

MCM761
Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate
Sunetul de calitate vă stă la dispoziţie prin intermediul microsistemului clasic Hi-Fi Philips. 
Convertiţi muzica direct în format MP3 cu ajutorul USB Direct. Nu este nevoie de calculator. 
Design elegant, cu boxe cu finisare de lemn pentru un aspect clasic care nu se va demoda.

Mai multe surse, mai multe opţiuni
• Transformaţi CD-urile preferate în MP3
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Casetofon cu oprire automată

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Putere totală de ieșire 150 W RMS

Ușor de utilizat
• Încărcare automată CD
• Tuner digital RDS cu 40 de posturi presetate
• Funcţiile timer cu funcţie Sleep și Wake-Up



 Tweeter cu folie de neodim
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter 
monopolar care produce sunete dinamice și 
clare. Este o caracteristică des utilizată în 
sistemele audio de vârf pentru reproducerea 
sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile 
convenţionale și tweeter-ele cu dom se 
bazează pe principiul unei bobine mobile 
direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim 
generează frecvenţe într-un model complet de 
180°. În cazul tonalităţilor ridicate, 
amplitudinea spectrului sonor este 
îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este 
extins pentru a obţine un sunet amplu, clar și 
natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Incredible Surround™
Incredible Surround este o tehnologie audio de 
la Philips care mărește considerabil câmpul 
sonor și oferă o experienţă audio incredibilă. 

Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible 
Surround combină sunetele canalelor din 
stânga și dreapta, mărind virtual distanţa dintre 
cele două difuzoare. Cu cât distanţa este mai 
mare, cu atât se îmbunătăţește efectul stereo, 
creând o dimensiune a sunetului mult mai 
naturală. Prin Incredible Surround, veţi 
cunoaște sunetul surround total, profund și 
amplu, fără să folosiţi difuzoare suplimentare.

Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 

basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al 
sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica 
dumneavoastră stocată în format digital va fi 
redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Transformaţi CD-urile preferate în MP3
Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă 
la portul USB al sistemului audio Philips și 
începeţi înregistrarea melodiilor preferate de 
pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player 
- printr-o singură apăsare și fără calculator. 
Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă 
puteţi crea propriile fișiere MP3.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: incredible 

surround, control pentru sunete înalte și joase
• Putere de ieșire: 2 x 75 W RMS

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 5,25", Tweeter cu folie
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii, grile 

pentru boxe detașabile
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

repetare piesă/integrală/programare, repetare/
redare aleatorie/programare

• Altele: Acceptă etichete ID3
• Cassette deck technology: Full Logic
• Moduri redare casetă: Autoreverse, control 

electronic viteză, oprire automată completă, 
Contor pentru casetă

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Înregistrare audio
• Mediu de înregistrare: bandă
• Caracteristici înregistrare: nivel automat de 

înregistrare, Sincronizare pentru începerea 
înregistrării pe CD, Înregistrare One Touch

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM, AM, MW
• Presetări de posturi: 40
• Antenă: Antenă FM, antenă MW
• RDS: știri, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume 

post de radio
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, alarmă casetă, 

Alarmă USB
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: monitorizat, tavă
• Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
• Telecomandă: 32 de taste cu 2 baterii AA
• Altele: Antenă FM/MW, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 11 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 175 x 203 mm
• Înălţime boxă principală: 252 mm
• Adâncime unitate principală: 340 mm
• Lăţime ambalaj: 495 mm
• Înălţime unitate principală: 252 mm
• Înălţime ambalaj: 396 mm
• Lăţime unitate principală: 179 mm
• Adâncime ambalaj: 343 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50/60 Hz
• Sursă de alimentare: 110 - 240 V

Verde
• Eco Power standby: 1 W
•
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