
 

 

Philips
ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

MCM1055B
ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลิดเพลินกับแผ่น CD และดนตรีที่คุณชื่นชอบแบบพกพา Philips ระบบเพลงขนาดเล็ก Cube 
เล่นแผ่น CD และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ USB Direct สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์พกพา 
ลงตัวด้วยการออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดของคุณ
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
คุณภาพเสียงขั้นสุดยอด
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• พลังขับเสียงสูงสุด 24 วัตต์
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์



 เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรี
ดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ 
WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง 
ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบน
เครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ 
MP3 หรือ WMA 
จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต 
หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซี
ดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA 
และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงดิจิตอลได้มากขึ้นผ่า
น USB Direct ในตัวได้ง่ายดาย
Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
MCM1055B/98

ไฮไลต์
มม. •
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 24W
ลำโพง
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: สายอากาศ FM แบบ Fixed Pigtail
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย USB, ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา
• รับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 3.4 กก.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 198 มม.
• ความสูงของลำโพงหลัก: 143 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 140 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 210 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 143 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 200 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 248 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 550 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: (ตัวเครื่อง) 0.91 กก. (กล่องลำโพง) 2 x 

0.72 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60Hz
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