
 

 

Philips
Mikro müzik sistemi

CD, MP3-CD, USB, FM
Șarj için USB portlu
15 W maks.

MCM2300
Mükemmel müzikle rahatlayın

Ses tutkusu
Favori müziklerinizi USB, Audio in ve CD çalar ile donatılmış bu kompakt, hepsi bir arada 
Philips müzik sistemiyle dinleyin. Optimize ses ayarları sunan Bas Refleks hoparlörler ve 
Dijital Ses Kontrolleri ile güçlü müziğin keyfini çıkarın.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• 15 W maksimum çıkıș gücü
• Dijital Ses Kontrolü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct
• Tașınabilir müzik cihazınız için ses giriși

Kullanım kolaylığı
• Rahat erișim için motorlu CD yükleyici
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo



 Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör 
kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin 
düșük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için 
woofer'la akustik olarak hizalanmıș ek bas borusuyla 
geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas 
borusunun içindeki hava kütlesini titreștirerek çalıșır. 
Woofer'ın tepkisiyle birleșince, sistemdeki düșük 
frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir 
boyut kazandırır.

Ses giriși

Ses giriși bağlantısı, Ses giriși içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak 
verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en 
sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının 
yanı sıra, yapmanız gereken tek șey tașınabilir MP3 
çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses giriși 
son derece kullanıșlıdır.

Kolay MP3 müzik için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB 
Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına 
erișmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Dijital Ses Kontrolü
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden 
ayarlanmıș dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak 
kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin 
otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik 
türünde en önemli ses frekanslarının ön plana 
çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi 
kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü 
ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek 
performansı alabilirsiniz.
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Özellikler
• Ses giriși (3,5 mm)
Ses
• Ses geliștirme: dijital ses kontrolü
• Maksimum çıkıș gücü (RMS): 15 W

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 3" woofer
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

USB flash sürücü
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, 
rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM mono, FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM sabit helezon anten
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama

Bağlantı
• USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LED ekran
• Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM 

anteni, Kullanım Kılavuzu
• Uzaktan kumanda: 21 tușlu uzaktan kumanda

Boyutlar
• Ana ünite genișliği: 180 mm
• Ana ünite yüksekliği: 121 mm
• Ana ünite derinliği: 247 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x D): 150 x 125 mm
• Ana hoparlör yüksekliği: 238 mm
• Ambalaj genișliği: 577 mm
• Ambalaj yüksekliği: 312 mm
• Ambalaj derinliği: 185 mm
• Brüt ağırlık: 4,67 kg
• Net ağırlık: 3,55 kg

Güç
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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