
 

 

Philips
Elegáns mikro zenei 
rendszer

20 W

MCM233
A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang
A Philips lapos és falra szerelhető mikro zenei rendszere bármilyen szobabelsőhöz 
illeszkedik. Hallgathatja CD-it, vagy csatlakoztathatja hordozható lejátszóját az USB Direct 
vagy MP3 Link csatlakozóhoz a teljes zenei élvezet érdekében.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 20 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt
• A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető



 Motoros elülső tolóajtó

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi 
az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A 
stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró 
ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással 
reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek 
kedve van zenei választékának 
megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a 

dinamikus hangteljesítményt, miközben az 
átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt 
történik a lemez lejátszása.

Falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes 
kombinációjaként a Philips audiorendszerek 

beleolvadnak otthona kialakításába. Az 
audiorendszer alapzata egy állvány, így a 
rendszer biztonságosan és tetszetősen 
elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés 
ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön 
számára, mint a szabadon álló állvány.
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Hang
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 W RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyéb: ID3-tag támogatás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• RDS: programtípus, állomásnév, RDS órabeállítás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Betöltő típusa: elülső, motoros
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
• Távvezérlő
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek
• Bruttó tömeg: 5,5 kg
• Főegység mélysége: 103,5 mm
• Főegység magassága: 245 mm
• Csomag mélysége: 165 mm
• Főegység szélessége: 565 mm
• Csomag magassága: 250 mm
• Csomag szélessége: 620 mm

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
•
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