
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3/WMA-CD lejátszás
USB Direct

MCM204
Az új klasszikus

USB Direct lejátszással
A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM204 
kifinomultságot és minőséget áraszt. Élvezze az MP3/WMA zenét az USB Direct lejátszást 
nyújtó hordozható lejátszójáról.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Automatikus leállítású sztereó magnó
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x4 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Kifinomult hang és megjelenés
• Elegáns faborítású hangszórók
• Könnyen kezelhető távvezérlő tartozékként



 USB Direct az MP3 és WMA zenéhez
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi 
rendszer USB-portjához. A rendszer 
közvetlenül az eszközről játssza le a digitális 
zenét. Most már családjával és barátaival is 
megoszthatja kedvenc pillanatait.

Digitális hangszabályzás
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 

grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 

mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: mély vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2x4 W RMS / 2x8 W zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3,5"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangszórórendszer

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlenszerű lejátszás, 20 
programozható műsorszám

• Betöltő típus: Felső rész
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Elektronikus 

sebességvezérlés
• Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Leállítás, 

Előző/Következő, Gyors előre/Gyors vissza, 
Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű 
lejátszás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 40
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna, 

MW antenna
• Aux be: Bemenet 3,5 mm
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, 

Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
• Távvezérlő: 24-gombos távvezérlő lítium 

akkumulátorral
• Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, 

holland, francia, spanyol, olasz
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

146 x 228 x 216 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

146 x 228 x 160 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

380 x 350 x 275 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 5,3 kg

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
•
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