
 

 

Philips
Úhledný hudební 
mikrosystém

• 20 W

MCM233
Posedlost zvukem

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Plochý a úhledný hudební mikrosystém Philips MCM233/12, který lze upevnit na stěnu, 
se hodí do každého interiéru. Bavte se hudbou ze svých CD disků, připojte přenosný 
přehrávač přes připojení USB Direct nebo MP3 Link.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci
• Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje



 Přední motorizovaná výsuvná dvířka

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají 
již tak úhlednému designu tohoto systému další 
důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících 
disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli 
chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, 

vychutnejte si dynamický zvukový výkon a 
sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Lze připevnit na stěnu

Perfektní kombinace tenkého a univerzálního 
designu. Audiosystém Philips je navržen tak, 

aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem 
audiosystému je stojan, takže systém může být 
bezpečně umístěn na každé poličce nebo 
skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, 
bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, digitální 

nastavení zvuku DSC
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Jiné: Podpora ID3 tagů
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Systém RDS: typ programu, název stanice, 

Nastavení hodin RDS
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Typ zavádění: přední, s motorkem
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD

Příslušenství
• Kabely/konektory: Kabel MP3 Link
• Dálkový ovladač: Ano
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelská příručka: vícejazyčný

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 5,5 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 103,5 mm
• Výška hlavní jednotky: 245 mm
• Hloubka balení: 165 mm
• Šířka hlavní jednotky: 565 mm
• Výška balení: 250 mm
• Šířka balení: 620 mm

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Zelená
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W
•
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