
 

 

Philips
Cube mikro zenei rendszer

MCM103B
A hangzás bűvöletében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével
Élvezze kedvenc CD-it és hordozható zeneszámait, ahogyan Önnek tetszik. A Philips mikro zenei 

rendszerrel nem csupán CD-it, de az USB Direct funkciónak köszönhetően hordozható zeneszámait is 

könnyedén lejátszhatja. A kompakt kialakítás nagyszerűen illeszkedik minden életstílushoz.

Élvezze kedvenc zenéjét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct MP3 formátumú zene lejátszásához
• FM digitális hangolás, tárolt állomások

Kiemelkedő hangminőség
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz



 MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális 
romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 
10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan 
tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően 
megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene 
világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre 
saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k 
rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a 
lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct MP3 formátumú zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Fénypontok
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen 

sorrendű/programozott
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM rögzített spirális antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: felső
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér

Tartozékok
• Távvezérlő
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
• Egyebek: FM/MW antenna, Rövid üzembe helyezési 

útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek
• Bruttó tömeg: 4,58 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 197 mm
• Fő hangszóró magassága: 152 mm
• Főegység mélysége: 250 mm
• Csomag mélysége: 206 mm
• Főegység magassága: 152 mm
• Csomag magassága: 310 mm
• Főegység szélessége: 150 mm
• Csomag szélessége: 530 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 240 V
•
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