
 

 

Philips
Classic mikro zenei 
rendszer

• kazetta

MCM207
A hangzás bűvöletében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével
A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc 
MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, 
elegáns kivitelezésű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Automatikus leállítású kazettás deck

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 Digitális hangzásszabályzás

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: alacsony 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.

10 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 10 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Motoros CD adagoló
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi 
az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A 
stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró 
ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással 
reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek 
kedve van zenei választékának 
megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a 
dinamikus hangteljesítményt, miközben az 
átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt 
történik a lemez lejátszása.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 

közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 
összeköttetés különösen kényelmessé teszi 
mindezt azáltal, hogy mindehhez elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct

Az USB Direct módban egyszerűen ki kell 
választania a zenét az USB eszközön, és 
lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze 
csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy 
az azon tárolt zenét lejátssza, vagy a tartalmát 
exportálja.
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Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

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

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyebek: ID3-tag támogatás
• Kazettás deck technológia: mechanikus
• Kazettalejátszási módok: elektronikus 

sebességvezérlés
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: szalag
• Javított felvétel kazettára: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Programozott állomások: 30
• Antenna: FM rögzített spirális antenna, MW 

antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB: USB gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, tálca
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Távvezérlő
• Egyebek: Rövid üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 5,1 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 146 x 140 mm
• Fő hangszóró magassága: 232 mm
• Főegység mélysége: 227 mm
• Csomag szélessége: 370 mm
• Főegység magassága: 232 mm
• Csomag magassága: 275 mm
• Főegység szélessége: 152 mm
• Csomag mélysége: 330 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50/60 Hz
• Tápegység: 110 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
•
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