
 

 

Philips
Klasický hudební 
mikrosystém

CD, MP3-CD, USB, FM
Kazeta
10W

MCM1120
Relaxujte u skvělé hudby

s tímto kompaktním hudebním systémem
Potěšte se fantastickým zvukem skutečně kompaktního a stylového klasického hudebního 
mikrosystému Philips MCM1120/12. Užijte si oblíbenou hudbu na disku MP3-CD a 
přehrávání USB Direct, bohatě vylepšené výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Kazetový magnetofon s funkcí auto stop

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Kompaktní provedení
• Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí



 Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení 
zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít 
pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých 
hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají 
technologii grafického ekvalizéru k automatickému 
nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější 
frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. 
Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí 
přesného nastavení zvukových pásem, aby 
odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 

lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat 
výhodné možnosti připojování několika zdrojů 
digitální hudby prostřednictvím vestavěného 
připojení USB Direct.
MCM1120/12

Specifikace
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, Kazeta
• Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný 

výběr / program
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

• Režimy přehrávání kazety: rychle zpět/vpřed, 
přehrávání/pauza, Funkce stop

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 5 W RMS
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, 4 režimy 

nastavení zvuku DSC
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Pevná anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem
• Typ zavádění: horní
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Barva podsvětlení: Bílá

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Ano
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití, Anténa FM
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce
• Kabely/konektory: Kabel MP3 Link
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

140 x 158,6 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 227 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 208,5 mm
• Výška hlavní jednotky: 227 mm
• Šířka hlavní jednotky: 150 mm

Spotřeba
• Napájení: 220–240 V
• Napájení: 50 Hz

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Kazeta
•
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