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MCM233
Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Επίπεδο και με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, αυτό το μουσικό σύστημα Sleek micro MCM233/

12 της Philips, ταιριάζει σε οποιαδήποτε διαρρύθμιση. Απολαύστε μουσική από τα CD σας ή 

συνδέστε το φορητό player σας στην υποδοχή USB Direct ή MP3 link για να απολαμβάνετε 

συνολικά τη μουσική σας.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι που προσδίδει στυλ και κομψότητα
• Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία



 Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό 
πορτάκι

Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό 
πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο 
στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του 
συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα 
που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα 
προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή 
κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε 

θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά 
χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική 
απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την 
αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το 
διάφανο παράθυρο.

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης 
σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει 

σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το 
χώρο σας. Στο κάτω μέρος του 
ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη 
βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται 
με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή 
ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, 
έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν 
χρησιμοποιούσατε τη βάση.
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Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, έλεγχος 
ψηφιακού ήχου

• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
• Ισχύς: 2 x 10 W RMS

Ηχεία
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"
• Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• RDS: τύπος προγράμματος, όνομα σταθμού, 
Ρολόι RDS

• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μπροστινή, 
μηχανοκίνητος

• Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο MP3 Link
• Τηλεχειριστήριο: ΝΑΙ
• Άλλα: Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 5,5 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 103,5 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 245 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 165 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 565 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 250 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 620 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Πράσινο
• Eco Power standby: 1 W
•
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