
www.philips.com/support MCM2250

Manual do usuário resumido

DC IN 

AUDIO
       IN

AUDIO IN

2

2

CD

USB

2

Armazenar estações de rádio automaticamente
1 Mantenha PROG pressionado até que a frequência comece a mudar.
2 Depois que as estações de rádio disponíveis forem armazenadas, 

pressione  /  para sintonizar a uma delas.

Nota: Este produto pode armazenar até 20 estações de rádio.

Armazenar estações de rádio 
manualmente
1 Sintonizar uma estação de rádio.
2 Pressione PROG para ativar a 

programação.
3 Pressione  /  para atribuir um número 

de sequência de 1 a 20 a esta estação de 
rádio e pressione PROG para confirmar.

4 Repita as etapas 1 e 3 para programar 
mais estações.

5 Pressione  /  para sintonizar uma 
estação de rádio armazenada.

Nota: Você pode programar no máximo 
20 estações de rádio.
Para substituir uma estação de 
rádio programada, armazene 
outra estação com o número da 
sequência.

No modo de espera normal, mantenha DISPLAY 
premido durante 2 segundos e, em seguida, prima VOL 
+/- ou  /  para seleccionar ,  ou 

.

5V  0.5 A

Antes de usar o produto, leia toas as informações de 
segurança.

 Modo de espera de economia de energia  
ATIVADO  Modo de espera

 ATIVADO  Modo de espera de economia de 
energia  Modo de espera

Nota: Depois que esse produto ficar inativo por 15 
minutos, será alternado automaticamente para o 
modo de espera normal.
Depois que esse produto ficar em modo 
de espera normal por 15 minutos, ele 
automaticamente será alternado para o modo de 
espera de economia de energia.

1 No modo de espera, mantenha pressionado CLOCK para 
ativar o modo de ajuste do relógio.

 »  ou  será exibido.

2 Pressione + VOL - ou  /  para selecionar o 
formato de hora (  ou  ) e pressione CLOCK.

3 Pressione + VOL -ou  /  para definir a hora e 
pressione CLOCK.

4 Pressione + VOL - ou  /  para definir os minutos 
e pressione CLOCK.

 » A hora ajustada será exibida.

Nota: Verifique se você ajustou o relógio corretamente.
Se a fonte do alarme selecionada estiver indisponível, o 
produto alternará para o modo FM automaticamente.

1 No modo de espera normal, mantenha pressionado 
SLEEP/TIMER para acessar o modo de ajuste de alarme.

2 Pressione + VOL - ou  /  para definir a hora e 
pressione SLEEP/TIMER para confirmar.

3 Pressione + VOL - ou  /  para definir os minutos e 
pressione SLEEP/TIMER para confirmar.

 » O nome da fonte de alarme pisca ( ,  ou 
 ).

4 Pressione + VOL - ou  /  para selecionar o volume 
do alarme e pressione SLEEP/TIMER para confirmar.

5 Pressione + VOL - para definir o volume do alarme e, em 
seguida, pressione SLEEP/TIMER para confirmar.

• Para desativar o timer do alarme, pressione SLEEP/TIMER 
várias vezes até que TIMER desapareça na tela LCD.

• Para reativar o timer do alarme, pressione SLEEP/TIMER 
várias vezes até queTIMER seja exibido na tela LCD.

Botões Funções

Pausa ou reinicia a reprodução.

Interrompe a reprodução.

 / Pula para a faixa anterior/seguinte.

Mantenha pressionado para retroceder/avançar rapidamente uma faixa.

 / Pula para o álbum anterior/seguinte quando há um ou mais álbuns.

REPEAT Seleciona um modo de repetição.
•  : repete a faixa atual
•  : repete todas as faixas
•  : repete a pasta atual

• Para reproduzir faixas em seqüência, pressione várias vezes até 
que REP desapareça.

SHUFFLE Reproduz as faixas aleatoriamente ou em seqüência.
•  : reproduz as faixas aleatoriamente
• Pressione várias vezes até que SHUF desapareça para reproduzir faixas 

em sequência.

Botões Funções

VOL +/- Aumenta ou diminui o volume do microfone.

MUTE Remova o som dos alto-falantes ou libere-os 
do status Mudo.

SOUND Seleciona um do equalizador de som 
predefinido.

Conecte seu dispositivo USB a este produto usando o 
cabo USB para carregamento.

Sintonize a uma estação de rádio FM.
• Para sintonizar à próxima estação ou à estação anterior mais forte, mantenha 

 /  pressionado até que a frequência comece a mudar.
• Para sintonizar a uma estação em uma frequência específica, pressione  / 

 repetidamente até que a frequência seja mostrada.

No modo de funcionamento, pressione SLEEP/TIMER para 
selecionar um período (em minutos). Após o período definido, 
o produto alterna para o modo de espera automaticamente.
• Para desativar o timer de desligamento automático, 

pressione SLEEP/TIMER repetidamente até que 
 seja exibido.
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Informações gerais
Adaptador de energia AC Modelo: AS360-120-AE250 

(Philips)
Entrada: 100 a 240V~, 
50/60Hz, 1,1A
Saída: 12V  2,5A

Consumo de energia em 
operação

20W

Consumo no modo de 
espera de economia de 
energia

≤ 0,5W

USB Direct Version 1.1, 2.0

Máx. carregamento da saída 
USB

5V  500mA

Dimensões: unidade principal 
(L x A x P)

 
420 x 226 x 97mm

Peso
- Com a embalagem
- Unidade principal

 
3,3 kg
2,1kg

1 Segurança
Leia atentamente todas as instruções antes de usar o Micro system. 
Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas 
instruções, a garantia não será aplicável.

Cuidado

 • O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos 
diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição 
perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Conheça os símbolos de segurança

 
Este “raio” indica a presença de materiais sem isolamento na 
parte interna da unidade, o que pode causar choque elétrico. 
Não remova a tampa do produto, pois isso pode comprometer a 
segurança de toda sua família. 
O ‘ponto de exclamação’ alerta para recursos cuja documentação 
fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de 
operação e manutenção. 
AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este 
equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. 
Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser 
colocados sobre o equipamento. 
CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o 
plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque 
elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.) 

Instruções importantes de segurança
Risco de choque elétrico ou incêndio!
• Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. 

Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do 
produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro 
do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre 
em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips 
para que o produto seja verificado antes de ser utilizado 
novamente.

• Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo 
exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.

• Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em 
outras aberturas do produto.

• Quando o dispositivo de conexão é um plugue de 
alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar 
ligado o tempo todo.

• Desconecte o produto da tomada quando houver 
tempestades com raios.

• Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela 
tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!
• Antes de conectar o aparelho à tomada, verifique se a 

tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do 
produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a 
tensão for diferente.

• Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, 
água, sol ou calor excessivo.

• Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem 
provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!
• Use somente as fontes de energia listadas no manual do 

usuário.
• Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a 

exposição a este feixe.
• Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do 

compartimento de disco.
• Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de 

alimentação ou outros equipamentos elétricos.
• Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 

5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na 
temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!
• Nunca instale este produto em um ambiente com restrições 

de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm 
em volta do produto para ventilação. 

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto 
não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!
• Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não 

precisar usar o controle remoto por um período longo.
• As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados 

especiais em seu descarte.

Aviso

 • Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento. 
 • Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
 • Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
 • Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor. 
 • Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
 • O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em 

um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Ouvir música com segurança

  
Ouça em um volume moderado.
• O uso dos fones de ouvido com volume alto pode prejudicar 

sua audição. Este produto reproduz som em faixas de 
decibéis que podem causar perda de audição nas pessoas, 
até mesmo se forem expostas por menos de um minuto. As 
faixas de decibéis mais altas são próprias para pessoas que já 
tiveram perda de audição.

• É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao 
longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta 
a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um 
período prolongado, o volume que parece “normal” pode, 
na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não 
ocorra, mantenha o volume em um nível seguro antes que 
sua audição se adapte.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Defina o nível mínimo no controle de volume. 
• Aumente lentamente o som até ouvi-lo de modo claro e 

confortável, sem distorções.
Ouvir músicas por longos períodos:
• A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis 

normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva.
• Use o aparelho moderadamente e faça pausas frequentes.
Atente-se às seguintes informações ao usar os fones de ouvido.
• Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.
• Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua 

audição for se adaptando.
• Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as 

pessoas ao seu redor.
• Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado 

tempo em situações de possíveis riscos.

Nota

 • A placa do modelo fica na parte traseira do sistema.

2 Aviso
Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem 
a aprovação expressa da Gibson Innovations poderá anular a 
autoridade do usuário para operar o equipamento.

Conformidade
Este aparelho inclui este rótulo:

  
Símbolo de aparelho Classe II

  
Aparelho Classe II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não 
fornecido.

Cuidados com o meio ambiente
AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e 
baterias. 
• Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo 

doméstico. 
• descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar 

riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
• Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, 

a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou 
fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão 
encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips 
dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Informações ambientais
Para maiores informações visite: www.philips.com.br/about/
sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page
Ou ligue para (11) 2129-0870(grande SP) e 0800-014-8080
(demais regiões).
Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos 
facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: 
papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno 
(sacos, folhas protetoras de espuma). 
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e 
reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao descarte de material de 
embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Direitos autorais
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A 
Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas 
registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da 
Koninklijke Philips N.V.

Para fazer download do manual do usuário completo, 
acesse www.philips.com/support.

Amplificador
Potência máxima de saída 2 X 10W RMS

Resposta em frequência 60Hz a 16kHz

Relação sinal-ruído ≥ 60dBA

ENTRADA DE ÁUDIO 650mV RMS 20kohm

Disco
Tipo de laser Semicondutor

Diâmetro do disco 12 cm

Discos suportados CD-DA, CD-R, CD-RW, CD 
de MP3

DAC de áudio 24 bits, 44,1 kHz

Distorção harmônica total < 1.5% (1kHz)

Resposta em frequência 60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)

Relação sinal/ruído > 55 DB

Sintonizador (FM)
Faixa de sintonia 87,5 - 108 MHz

Grade de sintonia 50 kHz

Sensibilidade
– Relação sinal/ruído mono 
de 26 dB
– Relação sinal/ruído estéreo 
de 46 dB

 
 
< 22 dBf
 
> 43dBf

Pesquisa por seletividade > 28dBf

Distorção harmônica total < 3%

Relação sinal-ruído > 55 DB

Alto-falantes
Impedância das caixas 
acústicas

6 Ohm

Drivers das caixas acústicas 2,75 pol full range X 2

Sensibilidade > 83dB/m/W


