
 

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3

MCB240
Digitalt ljud från DAB-stationer

Unik stil och väggmontering
Njut av oslagbar tydlighet tack vare det här mikrosystemets inbyggda DAB-mottagare. 
MP3-CD-uppspelningen ger dig frihet att göra de ljudinställningar som passar dig. Med 
väggmontering därtill är det här ett system att förundras över.

Njut av kristallklar digitalradio
• Ställ in radiostationer med CD-kvalitet
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio

Ju längre du kan lyssna, desto roligare
• 10 timmar med MP3-CD-musik

Berika din ljudupplevelse
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Se hur din skiva snurrar
• Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
• Supertunn och flexibel väggmonterbar design
 



 Kompatibel med DAB och FM
Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 
Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud 
utan knaster. Med den här teknologin kan 
sändaren anknyta till den kraftigaste signalen 
som hittas. På DAB-digitalstationer finns det 
inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan 
det räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

10 timmar med MP3-CD-musik
MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är 
en revolutionerande komprimeringsteknik där 
digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger 
mindre utan att ljudkvaliteten försämras i 
någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för 
snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.
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• Vikt inkl. förpackning: 5,6 kg
•

Ljud
• Uteffekt: 2x10 watt musikeffekt
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 3 tums 

woofer, Piezo tweeter

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Front, Motoriserad

Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, Information, Meny, Smart Scan, 

Band L
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Stationsnamn, Programtyp, Radio-text
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Antenntyp: Dipol

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: Fast T-formad antenn för FM 

och DAB

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: Punktmatris-LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Skruvar för 

väggmontering, 2 st
• Fjärrkontroll: 23-tangenter med batteri

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

250 x 245 x 96 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

166 x 245 x 90 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

330 x 313 x 303 mm
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