
 

 

Philips
Klasický hudobný 
mikrosystém

• 10W

MCM166
Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou
Ponorte sa do fantastického zvuku zo skutočne kompaktného a štýlového klasického hudobného 
mikrosystému Philips. Vychutnávajte si obľúbenú hudbu na diskoch MP3-CD a prehrávanie cez 
rozhranie USB Direct bohato okorenené dynamickými basmi funkcie Dynamic Bass Boost.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Kvalitný zvukový výkon
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS



 Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. 
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z 
autorizovaných hudobných stránok na 
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné 
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA 
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

USB Direct

Pomocou režimu USB Direct môžete 
jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a 
prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte 
urobiť, je zapojiť zariadenie USB na 
prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo 
zariadenia.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 
staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

10 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená 
strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické 
meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: opakovať/preskakovať/

programovať
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo, MW
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM fixná zvinutá anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: zvrchu
• Typ displeja: LCD displej
• Farba podsvietenia: modrá

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie
• Iné: Anténa FM/MW, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: Angličtina, viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 4,75 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

134 x 153 mm
• Výška hlavného reproduktora: 233 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 209 mm
• Šírka balenia: 370 mm
• Výška hlavnej jednotky: 231 mm
• Výška balenia: 270 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 147 mm
• Hĺbka balenia: 326 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
•
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