
 

 

Philips
Șık mikro ses sistemi

• 20W

MCM233
Sesin tutkusu

Evinize yakışan ses sistemi
Duvara monte edilebilen bu düz Philips MCM233/12 Sleek mikro müzik sistemi her türlü 
dekora uyacaktır. Eksiksiz müzik zevki için CD'lerden ya da USB direct veya MP3 
bağlantısıyla portatif müzik çalarınızdan istediğiniz müziği dinleyin.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 20W RMS toplam çıkıș gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Daha fazla tarz ve șıklık katan motorlu kayar ön kapak
• Esnek yerleșim için duvara montaj seçeneği



 Motorlu kayar ön kapak

Motorlu kayar ön kapak, zaten șık bir tasarıma 
sahip olan bu sistemi daha da gösterișli bir hale 
getiriyor. Diski içine yerleștirdiğiniz bu șık 
olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini 
değiștirmek istediğinizde tek tușa dokunarak 
yavaș bir hareketle yukarı ve așağı doğru dik bir 
șekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve șeffaf 

penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses 
performansının keyfini çıkarın.

Duvara monte edilebilir

İnce ve șık bir tasarımın mükemmel birlikteliği 
olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam 
uyacak șekilde tasarlanmıștır. Ses sisteminin 

standı bir raf veya kabine șık ve güvenle 
oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de 
bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.

Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji 
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli 
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar 
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi 
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az 
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
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Ses
• Ses geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, dijital 

ses kontrolü
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 2 x 10 W RMS

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör sürücüleri: 3" woofer
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash sürücü
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Diğerleri: ID3 etiket desteği
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• RDS: program tipi, istasyon adı, RDS saat ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM anteni
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama

Bağlantı
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm
• Yükleyici tipi: ön, motorlu
• Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
• Uzaktan kumanda
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 5,5 kg
• Ana ünite derinliği: 103,5 mm
• Ana ünite yüksekliği: 245 mm
• Ambalaj derinliği: 165 mm
• Ana ünite genișliği: 565 mm
• Ambalaj yüksekliği: 250 mm
• Ambalaj genișliği: 620 mm

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz

Yeșil
• Eko Güç bekleme: 1 W
•

MCM233/12

Teknik Özellikler
Șık mikro ses sistemi
20W

http://www.philips.com

