
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

• 10 W

MCM1110
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Sužavėti garsų
Džiaukitės fantastišku garsu, sklindančiu iš tikrai kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės 
muzikos mikrosistemos. Mėgaukitės savo mėgiamos MP3-CD muzikos ir „USB Direct“ 
leidžiamumu, žymiai raiškesniu dėl galingos „Dynamic Bass Boost“ technologijos.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 10W RMS bendra išvesties galia

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Kompaktiškas dizainas
• Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto



 Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 

nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią 
naudojant didelės skaitmeninės muzikos 
rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, 
radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 
tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, 
naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis 
suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti 
garso rinkmeną.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 
skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“.
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Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine 

tvarka/programuoti
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Garsas
• Išvesties galia: 2 x 5 W RMS
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso reguliavimas 4 
režimais

• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 

įvestis
• USB: USB jungtis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas
• Įdėjimo būdas: Viršuje
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: Balta

Priedai
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Greitos pradžios vadovas, FM antena
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

140 x 158,6 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 227 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 208,5 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 227 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 150 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
• Maitinimo šaltinis: 50 Hz
•
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