
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

MCM206
Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Naudodamiesi „Philips“ klasikine muzikos mikrosistema galėsite užtikrintai mėgautis puikiu 
garsu. Leiskite mėgiamą MP3 / WMA muziką naudodamiesi „USB Direct“ ir „MP3 Link“ 
funkcijomis. Elegantiški klasikinės išvaizdos garsiakalbiai bus visada madingi.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 10W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui



 Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto 
nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, 
kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių 
optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio 
suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai 
suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų 
pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai 
prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio 
USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus 
atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir 
laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, 
kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš 
naujo nustatyti dažnių.
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Specifikacijos
Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 3,5 col. žemų dažnių 

garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų 
takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
garso takelio paieška

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Stabdyti, 

Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį, 
Programų leidimas, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka

• ID3-tag palaikymas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 30
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Prijungimo galimybė
• Kitos jungtys: Pritvirtinama lanksti FM antena, MW 

antena
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: USB jungtis
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 

sąsaja

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: LCD
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Tarptautinės 

garantijos lapas
• Nuotolinis valdymas: 31 mygtuko nuotolinio 

valdymo pultas
• Greitos pradžios vadovas: anglų, vokiečių, olandų, 

prancūzų, ispanų, portugalų
• Vartotojo vadovas: olandų, anglų, prancūzų, 

vokiečių, graikų, portugalų, ispanų
• Kabeliai: MP3 linijos laidas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

152 x 228 x 222 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

146 x 232 x 140 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

370 x 330 x 275 mm
• Svoris su pakuote: 4,4 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
•
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