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Sistema Micro Hi-Fi

USB

MCM277
Design único de montagem na parede

com reprodução por USB Directo
Modernidade, inovação, singularidade e estilo são qualidades que aprecia. Encontra tudo isso no 

moderníssimo MCM277 que oferece um desempenho de som dinâmico num equipamento com design 

elegante, com reprodução de CD MP3/WMA e USB Directo, que também pode ser montado na 

parede.

Prazer de audição ilimitado
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Prática entrada de linha para reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Comece o dia à sua maneira
• Despertar e Temporizador
• Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

Veja o seu disco rodar
• Porta dianteira de CD com janela de visualização
• Design montável na parede ultra-elegante e flexível
 



 USB Directo para reprodução de música 
em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema 
Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida 
directamente a partir do dispositivo. Partilhe 
os seus momentos preferidos com família e 
amigos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.
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• Auscultadores: 3,5 mm
Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x10 watts
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
• Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 

4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves, Woofer de 4"

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos de Reprodução de Discos: 40 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Frente, Motorizado
• Suporte de identificação ID3
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
• Sintonização digital automática
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• RDS: Tipo de Programa, Nome da Estação, Texto 

Rádio, Relógio RDS
• Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade

• Outras ligações: Antena FM, Antena MW
• USB: Anfitrião USB
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branca
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Parafusos 

para montagem na parede x2, Folheto de garantia 
World Wide

• Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, 
Francês, Espanhol, Italiano

• Telecomando: Telecomando com 24 teclas
• Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

160 x 269 x 90 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

194 x 269 x 90 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

310 x 314 x 238 mm
• Peso incl. Embalagem: 5,5 kg

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
•
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