
 

 

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MCM280D
Odhalte svou hudbu s vynikajícím zvukem

z přehrávače iPhone nebo iPod, USB, disku CD a rádia
Vychutnejte si hudbu z iPhonu/iPodu s vynikajícím zvukem pomocí Hi-Fi mikrosystému MCM280D 

společnosti Philips. Je stylově navržený a během přehrávání také nabíjí iPhone/iPod, ripuje disky CD na 

MP3 a prostřednictvím připojení USB Direct přehrává hudbu ve formátech MP3/WMA z přenosných 

zařízení.

Trvalé potěšení z poslechu
• Přehrávejte a nabíjejte Phone/iPod
• Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Univerzální dálkový ovladač pro systém a přístroje iPhone/iPod
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Hudební výkon 2x30 W RMS/2x60 W

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Přední motorizovaná dvířka CD s průhledovým okénkem
• Elegantně úhledný a kompaktní design



 Přehrávejte a nabíjejte Phone/iPod

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPhone/iPod. Doky 
umožňují připojení vašeho přenosného zařízení 
přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže 
můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se 
skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí 
vaše zařízení iPhone/iPod, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí 
vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Převeďte své oblíbené CD do formátu 
MP3
Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové 
zařízení USB do portu na audiosystému Philips 
a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD 
do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – 
stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti 
použití počítače. Tak můžete vytvořit své 

vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím 
přímého digitálního nahrávání MP3.

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-
Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje 
přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své 
oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 

rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.
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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 30 W
• Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 60 W
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex, 4" basový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

vše/program, Náhodné přehrávání, 
Programovatelná paměť na 20 stop

• Typ zavádění: Přední, Motorizované
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce 
stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 40
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio 

Text, Nastavení hodin RDS, Zprávy

Možnosti připojení
• Vstup Aux: (MP3 Link)
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa VKV
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Budík iPod, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LCD

• Barva podsvětlení: Modrá
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Záruční 

brožurka, Podstavec, anténa VKV
• Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovými 

bateriemi
• Síťový adaptér: Přepínání napájení
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

němčina, holandština, francouzština, španělština, 
italština

• Uživatelský manuál: 16 jazyků
• Kolébka: Pro zařízení iPhone/iPod

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 211 x 250 x 160 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

158 x 250 x 193 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 397 x 339 x 311 mm
• Hmotnost včetně balení: 6 kg

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, 

Naprogramované skladby, Jediný disk, Jediná 
skladba

• Zdroje nahrávání USB: CD

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod 5. generace, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4 generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, 
iPod s barevným displejem

•
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