
 

 

Philips
Classic mikro skaņu 
sistēma

• 10 W

MCM1110
Atpūtieties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu
Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips Classic mikro 
mūzikas sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct 
atskaņošanu, kuras skanējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• 10 W RMS kopējā izejas jauda

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam
• Kompakts dizains
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām



 Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu 
džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas 
kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu 
frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs 
režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai 
automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un 
pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā 
mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole 
atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas 
klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru 
atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot 
MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. 
MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt 
iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas 
kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai 
jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio 
sistēmu.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt 
ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai 
mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
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Specifikācijas
Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/

programmu
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Skaņa
• Izejas jauda: 2 x 5 W RMS
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr., digitālās skaņas kontroles 4 režīmi
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM fiksētā spirālveida antena
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība
• Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
• USB: USB resurss

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio 

modinātāja signāls
• Ielādētāja tips: augšdaļa
• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LCD displejs
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts

Piederumi
• Tālvadības pults
• Citi: Īsa lietošanas pamācība, FM antena
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets
• Kabeļi/savienojums: MP3 saites kabelis
• Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodās

Izmēri
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 158,6 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 227 mm
• Ierīces dziļums: 208,5 mm
• Ierīces augstums: 227 mm
• Ierīces platums: 150 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220-240 V
• Barošanas avots: 50 Hz
•
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