
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 70 W

MCM2150
Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen
Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -
liitäntöjen kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. 
Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
• Kokonaislähtöteho 70 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen
• Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta



 Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja 
Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja 
musiikkityylin äänentaajuudet säädetään 
automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.

Diskanttikalotti
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet 
kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. 
Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä 
ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee 
laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille 
sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat 
bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
• Enimmäislähtöteho (RMS): 70 W

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: Diskanttikalotti
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash -asema

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LED-näyttö
• Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-

antenni, Käyttöopas
• Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat
• Päälaitteen leveys: 180 mm
• Päälaitteen korkeus: 119 mm
• Päälaitteen syvyys: 220,4 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 185 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
• Pakkauksen leveys: 663 mm
• Pakkauksen korkeus: 315 mm
• Pakkauksen syvyys: 208 mm
• Kokonaispaino: 6,7 kg
• Nettopaino: 5,74 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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