
 

 

Philips
Hudební mikrosystém 
Cube

MCM103B
Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby
Vychutnejte si oblíbená CD a přenosnou hudbu tak, jak ji máte rádi. Hudební mikrosystém 
Philips Cube přehrává CD a navíc obsahuje připojení USB Direct pro přehrávání přenosných 
zdrojů hudby. Kompaktní design vyhovuje jakémukoli prostředí a životnímu stylu.

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Digitální tuner FM s předvolbami

Vynikající kvalita zvuku
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl



 Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit 
velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou 
hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, 
díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na 
svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů 
hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní 
ripováním hudebních CD a přeneste je do svého 
zařízení.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat 
výhodné možnosti připojování několika zdrojů 
digitální hudby prostřednictvím vestavěného 
připojení USB Direct.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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