Philips
Micro HiFi-systeem

MP3
MCM240

Unieke vormgeving - Geweldig geluid
- Wandmontage mogelijk
U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is de
superchique, aan de wand bevestigbare MCM240 met MP3-CD-weergave, dynamisch
geluid en gestroomlijnde vormgeving precies wat u zoekt.
Langer luisteren, meer plezier
• 10 uur MP3-CD-muziek
Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
• 2x5 W RMS/2x10 W muziekvermogen en 400 W PMPO
Begin de dag op uw manier
• Wekker en sleeptimer
• Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
Zie uw disc draaien
• Gemotoriseerd CD-klepje met kijkvenster
• Superslank en flexibel ontwerp dat geschikt is voor wandmontage

MCM240/22

Micro HiFi-systeem
MP3

Specificaties

Productkenmerken

Geluid

• Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4
modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bassreflexluidsprekersysteem, 3 inch woofer, Piezo-tweeter

Audioweergave

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen,
MP3-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 40 nummers,
Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Tuner/ontvangst/overdracht
•
•
•
•
•

Automatisch digitaal afstemmen
RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst
Voorkeurzenders: 40
Tunerbereik: FM-zender, MW
Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne

Gebruiksgemak

• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm,
Sleeptimer
• Klok: Op het hoofdscherm
• Displaytype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
• energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne,
Schroeven voor wandmontage x 2
• Afstandsbediening: Met 23 toetsen en batterij

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
250 x 245 x 96 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
166 x 245 x 90 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
330 x 313 x 303 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 5,6 kg
•

• Aux ingang: Lijningang

Publicatiedatum
2007-12-07
Versie: 2.0
12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun
respectieve eigenaren.
www.philips.com

10 uur MP3-CD-muziek
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een
revolutionaire compressietechnologie waarmee grote
digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen
worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit
drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm
voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig
audiobestanden worden uitgewisseld.
Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest
gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek.
De grafische equalizer past de balans altijd aan en
hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die
u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u
optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt
aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass
naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag
staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag
volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bassniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid
genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

