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DAB

MCB275
Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni
Philipsin tyylikkään mikromusiikkijärjestelmän DAB-virittimen ja MP3-CD-toiston ansiosta 
voit nauttia kristallinkirkkaasta äänestä ja mukauttaa äänensävyn asetukset haluamiksesi. 
Monipuoliset asennusmahdollisuudet takaavat käyttäjän tyytyväisyyden.

Nauti digitaalilaatuisesta DAB-radiosta
• Viritä digitaalilaatuisille radiokanaville
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Rajoittamaton kuuntelunautinto
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta
• Herätys- ja uniajastintoiminnot



 DAB- ja FM-yhteensopiva
Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi 
lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Digitaalinen äänensäätö
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 

äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki
Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-
porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan 
suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa 
suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
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Ääni
• Lähtöteho: 2 x 5 watin musiikkiteho
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/

ohjelmointi
• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, DAB (Band III)
• RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radio-

tekstitoiminto
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: kiinteä FM- ja DAB-T-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)

• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: edessä, moottoroitu
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö (pistematriisi)
• Taustaväri: sininen

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
• Muuta: DAB-antenni, 2 ruuvia seinäkiinnitystä 

varten
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 5,6 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 166 x 90 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 245 mm
• Päälaitteen syvyys: 96 mm
• Pakkauksen leveys: 330 mm
• Päälaitteen korkeus: 245 mm
• Pakkauksen korkeus: 313 mm
• Päälaitteen leveys: 250 mm
• Pakkauksen syvyys: 303 mm

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W
•
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