
 

 

Philips
Класическа микро 
озвучителна система

• 10 W

MCM1110
Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук
Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа 
микро музикална система Philips. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и 
възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Компактна конструкция
• Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение



 Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 

като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см 
(3")". MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки без това да влоши радикално 
аудио качеството им. MP3 се превърна в 
стандартен формат за аудио компресия, 
използван в Интернет, който позволява 
бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
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Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Звук
• Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, управление на цифров звук в 4 режима

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 3" 
високоговорител за ниски честоти

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник
• Тип устройство за зареждане: отгоре
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цвят на подсветката: Бяло

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за бърз старт, FM антена
• Гаранция: Международна гаранционна карта
• Кабели/свързване: кабел MP3 Link
• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

140 x 158,6 мм
• Височина на основния високоговорител: 

227 мм
• Дълбочина на главния блок: 208,5 мм
• Височина на главния блок: 227 мм
• Ширина на главния блок: 150 мм

Power
• Електрозахранване: 220 - 240 V
• Електрозахранване: 50 Hz
•
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