
 

 

„Philips“
Daili garso mikrosistema

20 W

MCM233
Sužavėti garsų

Jūsų namams tinkama garso sistema
Ši plokščia ant sienos tvirtinama „Philips MCM233/12“ muzikos mikrosistema tiks prie bet 
kokio interjero. Mėgaukitės muzika iš savo kompaktinių diskų arba prijunkite savo 
nešiojamąjį grotuvą prie „USB Direct“ arba „MP3 Link“ ir klausykitės muzikos.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 20W RMS bendra išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos
• Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui



 Motorizuotos stumdomos priek. durel.

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės 
suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos 
glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės 
švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu 
mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti 
muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės 

dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per 
permatomą langelį.

Montuojama prie sienos

Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys, 
jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į 

gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra 
stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai 
patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei 
montuojate prie sienos, galite naudotis visomis 
lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2 x 10 W RMS

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Kita: ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• RDS: Programos pavadinimas, Stoties pavadinimas, 

RDS laikrodžio nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas
• Įdėjimo būdas: priekyje, Motorizuotas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas

Priedai
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Greitos pradžios vadovas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis

Matmenys
• Bendras svoris: 5,5 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 103,5 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 245 mm
• Pakuotės gylis: 165 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 565 mm
• Pakuotės aukštis: 250 mm
• Pakuotės plotis: 620 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Žalias
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W
•
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