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MCM233
Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Plat şi putându-se monta pe perete, acest microsistem muzical elegant Philips se va potrivi 
oricărui decor. Ascultaţi muzica de pe CD-uri sau conectaţi playerul portabil la USB direct 
sau MP3 link pentru o experienţă muzicală absolută.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganţă și stil
• Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă



 Panou frontal cu deschidere electrică

Ușa frontală automată adaugă mai multă 
complexitate la designul elegant al acestui 
sistem. Ușa elegantă, dar funcţională, care 
acoperă discul, glisează vertical în sus și în jos 
într-o mișcare lină la atingerea unui buton, 
oricând doriţi să schimbaţi selecţia muzicală. 

Relaxaţi-vă și savuraţi performanţa audio 
dinamică în timp ce priviţi discul prin fereastra 
transparentă.

Montare pe perete

Combinaţia perfectă între un design suplu și 
flexibil, sistemul audio Philips este proiectat 

inteligent pentru a se integra în spaţiul de 
locuit. Baza sistemului audio este un stativ, 
astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în 
siguranţă pe orice raft sau comodă. La 
montarea pe perete dispuneţi de aceeași 
flexibilitate ca în cazul stativului independent.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, digital sound control
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Drivere boxe: Woofer de 3"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Altele: Acceptă etichete ID3
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM
• RDS: tip program, nume post de radio, reglare ceas 

prin RDS
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Tip încărcător: în faţă, monitorizat
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link
• Telecomandă
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: limbi multiple

Dimensiuni
• Greutate brută: 5,5 kg
• Adâncime unitate principală: 103,5 mm
• Înălţime unitate principală: 245 mm
• Adâncime ambalaj: 165 mm
• Lăţime unitate principală: 565 mm
• Înălţime ambalaj: 250 mm
• Lăţime ambalaj: 620 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Verde
• Eco Power standby: 1 W
•
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