
 

 

Philips
Kubeformet 
mikrolydanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
10 W

MCM1050
Slapp av med glimrende musikk

med dette kompakte musikkanlegget
Gled deg over favoritt-CDene dine og bærbar musikk, akkurat slik du vil ha det. Philips 
MCM1050/12-mikromusikkanlegget spiller av CDer, med mer. Det har også USB Direct for 
avspilling av bærbar musikk. Den kompakte designen passer alle steder og til alle livsstiler.

En rikere lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 10 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte 
kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan 
bruke til å optimere frekvensområdene for ulike 
musikkstiler. Hver modus bruker grafisk 
utjevningsteknologi til å justere lydbalansen 
automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i 
den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det 

enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-
format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips 
Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte 
fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene 
med familie og venner.
MCM1050/12

Spesifikasjoner
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 

digital lydkontroll
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 3" woofer

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: Avstemt FM-piskantenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Alarmer: USB-alarm, CD-alarm, radioalarm
• Plateilegg: topp
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: LCD-display
• Bakbelysningsfarge: hvit

Tilbehør
• Fjernkontroll: med 2 x AAA-batterier
• Andre: Hurtigstart-guide
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 140 x 198 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 143 mm
• Hovedenhetens bredde: 140 mm
• Hovedenhetens høyde: 143 mm
• Hovedenhetens dybde: 210 mm
• Emballasjebredde: 550 mm
• Emballasjehøyde: 200 mm
• Emballasjedybde: 248 mm
• Bruttovekt: 3,4 kg
• Nettovekt: (hovedenhet) 0,91 kg, (høyttalerboks) 

2 x 0,72 kg

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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