
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MCM207
Świetny dźwięk i klasyczna budowa

z magnetofonem i z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez złącze USB

Mikrowieża Hi-Fi MCM207 firmy Philips zapewnia wspaniałą jakość dźwięku. Ulubione utwory 

muzyczne w formacie MP3 i WMA można odtwarzać za pomocą bezpośredniego złącza USB lub MP3 

Link. Elegancka stylistyka z wykończonymi w drewnie głośnikami nadaje urządzeniu styl, który nigdy nie 

przeminie.

Nieograniczona przyjemność słuchania
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Łatwa obsługa
• Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
• Budzenie i Zasypianie



 Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

MP3 Link do przenośnej muzyki

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 

multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Bezpośrednie połączenie USB do plików 
MP3/WMA

Tryb bezpośredniego połączenia USB pozwala 
w prosty sposób wybrać muzykę zapisaną w 
pamięci USB i odtwarzać całą zawartość. W 
celu odtwarzania muzyki lub eksportowania 
zawartości z urządzenia wystarczy podłączyć 
urządzenie USB.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 5 W RMS / 2 x 

10 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów

Głośniki
• Główny głośnik: Głośnik niskotonowy 3,5", System 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja 

prędkości
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 

Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zatrzymywanie, 
Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

• Obsługa znaczników ID3

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

automatyczny poziom nagrywania, 
Zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 30
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Host USB
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z 
urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 31 przyciskami
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 

holenderski, francuski, hiszpański, włoski
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

152 x 232 x 227 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

146 x 232 x 140 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

370 x 275 x 330 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,1 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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