
 

 

Philips Heritage Audio
Компонентна Hi-Fi 
система

Hi-Fi тонколона
Копринена куполна пищялка 
150 W

MCM906
Завладяващ звук

Насладете се на топлия Hi-Fi звук
Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена 

куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий 

подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

Обогатете своето звуково изживяване
• Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук
• Копринена куполна пищялка за кристално чист звук
• Позлатен съединител на високоговорителия за най-добро предаване на сигнала
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
• Допълнително повдигане на басите и високите
• обща изходна мощност 150 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Първокласна обработка с благородни материали
• Дървени тонколони за превъзходен естествен звук
• Алуминиево тяло за качествен вид и звук



 Първокласни Hi-Fi тонколони

С вградените Hi-Fi тонколони можете да 
слушате звук с най-високо качество, какъвто 
обикновено се очаква само от 
първокласните системи за меломани. 
Аналоговата технология на тонколоните 
дава звук, който е по-приятен за нашия 
нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с 
малки изкривявания и е винаги предпочитан 
заради ясното и детайлно, топло и 
реалистично качество.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Копринена куполна пищялка

Копринената куполна пищялка съдържа 
мембрана, изработена от коприна - 
материал, който превъзхожда останалите 
материали, използвани за обикновените 
куполни пищялки. Коприненият материал, 
използван за мембраната, е с превъзходни 
характеристики на затихване, а нейната 
мека тъкан гарантира минимално акустично 
накъсване. В резултат на това създаваният от 
копринената куполна пищялка звук е 
плавен, топъл и с широк диапазон.

Позлатен съединител на 
високоговорителя

Позлатеният съединител на 
високоговорителя гарантира по-добро 
предаване на сигнала в сравнение с 
традиционните съединения тип "клипс". 
Освен това, той минимизира загубата на 
електрически сигнал от усилвателя до 
кутията на високоговорителя, което дава 
възможно най-близко до реалността 
възпроизвеждане на звука.

Регулиране на високи и ниски честоти
Регулирането на високите и ниски честоти 
са функции на еквалайзера, които 
управляват нивата на високите и ниски 
честоти на вашето аудио. Регулират се 
отделно усилването на високите тонове в 
музиката и нивото на усилване на ниските 
тонове. Като използва бутоните за 

движение нагоре и надолу, потребителят 
може удобно да наблегне повече или по-
малко на ниските и високи тонове, или да ги 
остави равни, за да възпроизведе музиката 
според оригиналните настройки на 
записа.Регулирането на високите и ниски 
честоти ви дава възможност да слушате 
музиката си както желаете.

Баланс на ниските честоти
В звуковия спектър, високите и ниските 
честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо 
- особено при ниска сила на звука. Чрез 
активиране на функцията "Loudness" басите 
и високите ще бъдат усилени, така че да 
можете да вкусите едно по-балансирано 
общо звуково възприятие.

USB Direct

С режима USB Direct можете просто да 
избирате музиката от USB устройство и да 
възпроизвеждате цялото съдържание. 
Всичко, което трябва да направите, е да 
включите USB устройството за 
възпроизвеждане на музика или за 
прехвърляне на съдържание от него.

150W RMS
Тази система има обща изходна мощност 
150 W RMS. RMS, или средно квадратична 
стойност, е обичайната мярка за звуковата 
мощност или по-точно за електрическата 
мощност, предавана от аудио усилвателя 
към високоговорителя и измервана във 
ватове. Количеството електрическа 
мощност, предавана към високоговорителя, 
и неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. Колкото 
по-голяма е консумираната мощност, 
толкова по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.
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Звук
• Изходна мощност: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: лампов предусилвател, 
регулиране на високи и ниски честоти, усилване

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 5,25" 
високоговорител за ниски честоти, конична 
куполна пищялка

• Подобрен високоговорител: 2-пътен, позлатени 
съединители на говорителите, подвижни мрежи 
на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-

CD, CD-RW, CD-R, CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Тунер/приемане/предаване
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена
• RDS: радиотекст, настройка на RDS часовника, 
име на станцията

• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (6,3 мм)
• Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Подобрения на дисплея: DIM режим
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Други: FM антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 17 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

185 x 225 мм
• Височина на основния високоговорител: 

305 мм
• Дълбочина на главния блок: 290 мм
• Ширина на опаковката: 794 мм
• Височина на главния блок: 130 мм
• Височина на опаковката: 380 мм
• Ширина на главния блок: 280 мм
• Дълбочина на опаковката: 244 мм

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz
• Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W
•
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