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KRISTALNA IZKUŠNJA ZVOKA PHILIPSOVE LINIJE HERITAGE 

Philips v začetku novega leta predstavlja mini glasbeni stolp Philips 
MCM770, ki je del linije Heritage. Linijo odlikuje najboljši dizajn komponent 
z aluminijastim ohišjem, visoko kakovostnimi digitalnimi ojačevalniki ter 
zvočniki iz pravega lesa, ki omogočajo kristalno čisto izkušnjo zvoka brez 
popačenj. 

Philipsova linija Heritage se ponaša z vrhunskimi glasbenimi sistemi, za katera so 
značilna elegantna ohišja, ki izražajo prefinjen okus in občutek za stil. Mini glasbeni stolp 
Philips MCM770 pa kot imeniten predstavnik te linije zagotavlja kakovostno avdiofilno 
izkušnjo. Odlikuje ga visokotonec z vgrajeno svileno membrano, ki zagotavlja topel in 
gladek zvok s širokim razponom brez motenj, pozlačeni priključki za zvočnike pa 
omogočajo boljši prenos zvočnih signalov in prispevajo k predvajanju zvoka, ki je tako 
blizu resničnosti kot je to le mogoče.  

Visoko kakovostni digitalni 
ojačevalniki kar sami poskrbijo za 
prilagoditev zvočnega ravnotežja 
glede na tip glasbe, ki jo 
poslušamo, tehnologija Dynamic 
Bass Boost pa poskrbi, da je 
uživanje ob poslušanju glasbe še 
večje, saj si s pritiskom le na en 
gumb zagotovimo predvajanje 
konsistentnega zvoka, tudi ko 
znižamo ali zvišamo glasnost. S 
funkcijo Loudness lahko uživamo 
tudi v popolnosti nizkih in visokih tonov, ki jih človeška ušesa sicer slabše zaznavajo.  

Mini glasbeni stolp Philips MCM770 omogoča tudi preprost priklop ter predvajanje 
glasbe neposredno iz USB naprave. Podpira MP3/WMA-CD, CD in CD-RW medije. Za 
resnično kakovosten zvok so pri Philipsu poskrbeli tudi z obliko, saj vsaka komponenta 
stoji na treh nogicah, ki preprečujejo pregrevanje in motnje zvoka zaradi različnih 
vibracij. Glasbeni stolp Philips MCM770 pa navdušuje tudi z varčnostjo, saj porabi 
minimalno količino energije.  

 
Glasbeni stolp Philips MCM770 je pri nas na voljo po priporočeni ceni 249 eur. 
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O Royal Philips Electronics 

Royal Philips Electronics je eno izmed vodilnih svetovnih podjetij na področju elektronske opreme. Uprava 

multinacionalke je na Nizozemskem, podjetje pa ima več kot 116,000 zaposlenih v več kot 60 državah po 

svetu. Podjetje je s prometom 26 milijard EUR v letu 2008 vodilno na področju diagnostičnih in 

opazovalnih aparatov v medicini, na področju varčne razsvetljave in na nekaterih področjih zabavne 

elektronike ter malih gospodinjskih aparatih. Več novic podjetja Philips najdete na spletni strani: 

www.philips.com/newscenter. 

O podjetju PC H.AND d.o.o. 

Računalniško podjetje PC H.AND d.o.o. (www.pchand.si), je na slovenskem trgu prisotno že od leta 1989. 

V podjetju je trenutno 23 zaposlenih. Njegove glavne dejavnosti so distribucija računalniških komponent, 

prodaja računalniške opreme priznanih blagovnih znamk, sestavljanje in trženje računalnikov lastne 

blagovne znamke PCH ter svetovanje, izvajanje in vzdrževanje lokalnih omrežij. 

Kot uvoznik in prodajalec zastopajo na slovenskem trgu svetovno priznana podjetja, kot so Philips, 

Plextor, AOpen, ATI (Sapphire), Gainward, DFI, Buffalo, Memorysolution, Ergotron, 3M, YeongYang in 

AgfaPhoto ter so že vrsto let tudi uspešen poslovni partner podjetij HP, Epson, Canon, Panasonic, 

Microsoft, Cisco Systems in Intel. Program računalniške opreme dopolnjujejo z zastopanjem in prodajo 

pisarniške opreme Martin Yale. Celostno ponudbo zaokrožujejo s hitrim, zanesljivim in kakovostnim 

servisom. 
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