Philips
Micro System Hi-Fi

MCM128B

Micro compacto com USB Direct
O design compacto e sofisticado abriga um furacão. Combinando desempenho soberbo
e recursos essenciais sem comprometer a estética, sente-se e aprecie a música como
você gosta.
Prazer de ouvir ilimitado
• Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
Enriqueça sua experiência sonora
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Prática tomada MP3 Link para reprodução de músicas portátil
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• 2 x 15 W RMS
Acorde com o som de um CD ou um programa de rádio
• Timer desp./deslig. automático
• Sintonia estéreo com display digital
Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida
• Design compacto

MCM128B/55

Micro System Hi-Fi

Especificações
Som

• Potência de saída: 2 x 15 watts RMS
• Recursos de áudio: Controle de som digital,
Reforço dinâmico de graves
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Alto-falantes

• Alto-falante principal: Woofer de 3,5"

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de
MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Programação de
20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir
aleatoriamente (Shuffle)
• Tipo de carregador: Parte superior
• Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar,
Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo,
Programar reprodução, Repetir, Reprodução
aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

Conectividade

• Fone de ouvido: 3,5 mm

Destaques
• Outras conexões: Antena de FM espiral fixa,
Antena MW
• USB: Host USB

Controle de som digital

Praticidade

• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador,
Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: LCD
• Cor da luz de fundo: Branco

Acessórios

• Controle remoto: 20 teclas com bateria
• Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Livreto de
garantia, Guia de Referência Rápida
• Manual do usuário: Português (Brasil), Inglês,
Espanhol

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
150 x 150 x 244 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):
150 x 150 x 200 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
200 x 535 x 302 mm
• Peso, incluindo embalagem: 5.583 kg

O controle de som digital oferece uma série de
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica
- que você pode usar para otimizar as faixas de
freqüência para diferentes estilos musicais. Cada
modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para
ajustar automaticamente o balanço do som e
melhorar as freqüências mais importantes do estilo
musical escolhido. Graças ao controle de som digital,
você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta
com precisão o balanço do som para corresponder
ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves

•

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua
experiência musical, destacando o conteúdo de
graves da música pela seleção de ajustes de volume do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um
botão! As freqüências de graves mais baixas
geralmente se perdem quando se emprega um nível
de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço
dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os
níveis de graves, produzindo um som mais
consistente, mesmo com o volume baixo.

USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu
sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão
reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora
você pode compartilhar seus momentos favoritos
com sua família e seus amigos.
Data de emissão
2009-03-13
Versão: 2.0.4
12 NC: 8670 000 25367
EAN: 87 12581 30226 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus
representantes legais
www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

