
 

 

Philips
Micro Music System

70W

MCM2150
เสียงเต็มอิ่มทรงพลัง

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ฟังเพลงที่คุณชอบบนเครื่องเล่นเพลงพกพาของคุณที่มี USB Direct และ Audio in 
ระบบเสียงระบบเสียงขนาดเล็กของ Philips นี้เล่นเพลงจาก MP3-CD และ CD-R/RW ได้ 
พร้อมมีลำโพง Bass Reflex สำหรับเสียงเบสเปี่ยมพลังและเร้าใจ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• ลำโพงทวีตเตอร์เผยทุกรายละเอียดเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
• +พลังขับเสียงสูงสุด 70W RMS
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
• USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย
• ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย
ใช้งานง่าย
• ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก



 ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระ
บบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสี
ยงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรย
ตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความ
ผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้
สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่
ของเสียงเบสที่หนักแน่น
สัญญาณเสียงเข้า

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้าให้คุณสามารถเล่นเสีย
งจากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรงผ่านช่องสั
ญญาณเสียงเข้า 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเ
สียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว 
ช่องสัญญาณเสียงเข้ายังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control มีตัวเลือกความสมดุล, เคลียร์, 
พลังแรง, อบอุ่น 
และใสกังวานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ไ
ด้ 
เพื่อกำหนดช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่
างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เ
สียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก ระบบ 
Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภท
ดนตรีที่คุณกำลังเล่น
USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงดิจิตอลได้มากขึ้นผ่า
น USB Direct ในตัวได้ง่ายดาย
ลำโพงทวีตเตอร์
ลำโพงทวีตเตอร์ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปา
นกลาง เสียงจากลำโพงโดยรวมจึงชัดใสยิ่งขึ้น 
เนื่องจากส่งมอบเสียงในช่วงความถี่กว้างได้อย่างไม่ผิ
ดเพี้ยน 
ลำโพงทวีตเตอร์จึงมอบเสียงที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบ
บด้วยรายละเอียด อีกทั้งเสียงเครื่องดนตรีที่เหมือนจริง 
และโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติ 
เมื่อนำมาจับคู่ร่วมกับวูฟเฟอร์ 
ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเสียงโดยรวมได้สมดุลเต็มที่
MCM2150/98

รายละเอียดเฉพาะ
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 70W
ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ลำโพงทวีตเตอร์
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
แฟลชไดรฟ์ USB

• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

• อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: โมโน FM, สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอห์ม)
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ, ติดตั้งง่าย (พลักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ได้
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LED
• ประเภทตัวโหลด: ถาด
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, เสาอากาศ FM, 

คู่มือผู้ใช้
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทแบบ 21 ปุ่ม
ขนาด
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 180 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 119 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 220.4 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 185 มม.
• ความสูงของลำโพงหลัก: 260 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 663 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 315 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 208 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 6.7 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 5.74 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
•
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