
 

 

Philips
Sleek mikro skaņu sistēma

20 W

MCM233
Pārņemti ar skaņu

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās
Plakana un uzstādāma pie sienas – šī Philips MCM233/12 Sleek mikro mūzikas sistēma 
iekļausies jebkurā dekorā. Izbaudiet mūziku no saviem kompaktdiskiem vai pievienojiet savu 
portatīvo atskaņotāju USB Direct vai MP3 savienojumam visaptverošam mūzikas baudījumam.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• 20 W RMS kopējā izejas jauda

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci
• Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam



 Motorizētas slīdošas priekš. durtiņas

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir 
šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl 
lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus 
funkcionālās disku nodalījuma durtiņas 
vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz 
pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu 

mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt 
dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku 
caur caurspīdīgo lodziņu.

Sienas stiprinājums

Perfekti apvienojot dizaina eleganci un 
daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi 

konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā 
platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad 
sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura 
plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, 
tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz 
atsevišķi novietota statīva.
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Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr., digitālā skaņas kontrole
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 10 W RMS

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Citi: ID3 tagu atbalsts
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• RDS: programmas veids, stacijas nosaukums, RDS 

pulksteņa iestatīšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība
• Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Ielādētāja tips: priekšpuse, motorizēts
• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LCD displejs

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: MP3 saites kabelis
• Tālvadības pults
• Citi: Īsa lietošanas pamācība
• Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas

Izmēri
• Bruto svars: 5,5 kg
• Ierīces dziļums: 103,5 mm
• Ierīces augstums: 245 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 165 mm
• Ierīces platums: 565 mm
• Iesaiņojuma augstums: 250 mm
• Iesaiņojuma platums: 620 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Zaļa
• Eco gaidstāves režīms: 1 W
•
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