
 

 

Philips
Klasik mikro ses sistemi

• 10W

MCM1110
Mükemmel müzikle rahatlayın

Sesin tutkusu
Gerçekten kompakt ve şık Philips klasik mikro müzik ile mükemmel ses deneyiminin keyfini 
çıkarın. Güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğiyle zenginleştirilmiş ses çıkışıyla en 
sevdiğiniz MP3-CD müziklerin ve USB Direct oynatma özelliğinin keyfini çıkarın.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 10W RMS toplam çıkıș gücü

Her yere ve her yașam tarzına uyar
• Kompakt tasarım
• Daha fazla rahatlık sağlayan kullanıșlı uzaktan kumanda



 Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden 
ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri 
sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik 
olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en 
önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması 
amacıyla grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini 
çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde 
ayarlayarak müzikten en yüksek performansı 
alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir ortam 
oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses 
sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz 
müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, 
yapmanız gereken tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı 
ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son 
derece kullanıșlıdır.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin 
kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının 
ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata 
kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir 
sıkıștırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve 
kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de 
Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıștırma 
formatı haline gelmiștir.

Kolay MP3 müzik için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB 
Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına 
erișmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
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Teknik Özellikler
Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disk çalma modları: tekrar/rasgele/program
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Ses
• Çıkıș gücü: 2 x 5 W RMS
• Ses geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 4 

modlu dijital ses kontrolü
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 3" woofer

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM sabit helezon anten
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama

Bağlantı
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși
• USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı
• Yükleyici tipi: üstten
• Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LCD ekran
• Renkli arka ıșık: Beyaz

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu, FM anteni
• Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı
• Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
• Kullanım Kılavuzu: 16 dil

Boyutlar
• Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 158,6 mm
• Ana hoparlör yüksekliği: 227 mm
• Ana ünite derinliği: 208,5 mm
• Ana ünite yüksekliği: 227 mm
• Ana ünite genișliği: 150 mm

Güç
• Güç kaynağı: 220 - 240 V
• Güç kaynağı: 50 Hz
•
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