
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi

MCM280D
Eliberaţi muzica redată cu un sunet excelent
de pe iPhone, iPod, USB, CD şi radio
Bucuraţi-vă de muzica dvs. de pe iPhone/iPod cu un sunet excelent graţie microsistemului Philips Hi-Fi 

MCM280D. Având un design stilat, vă poate încărca iPhone/iPod-ul în timp ce redă, poate converti CD-

uri în format MP3 şi poate reda muzică în format MP3/WMA de la dispozitive portabile prin intermediul 

USB Direct.

Plăcerea neîngrădită a ascultării
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPhone/iPod
• Transformaţi CD-urile preferate în MP3
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPhone/iPod
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• 2x30 W RMS / 2x60 W muzical

Design care se potrivește interiorului
• Ușă frontală automată pentru CD, cu fereastră de vizualizare
• Design elegant, subţire și compact



 Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul iPhone/
iPod
Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului iPod direct la 
sistemul cu staţie de andocare pentru a putea 
asculta muzica preferată cu un sunet superb. 
De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul 
iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să 
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului 
portabil. Utilizaţi telecomanda pentru a naviga, 
a selecta și a reda muzica stocată pe iPhone/
iPod. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă 
automat dispozitivul portabil în timp ce este 
andocat.

Transformaţi CD-urile preferate în MP3
Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă 
la portul USB al sistemului audio Philips și 

începeţi înregistrarea melodiilor preferate de 
pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player 
- printr-o singură apăsare și fără calculator. 
Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă 
puteţi crea propriile fișiere MP3.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al 
sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica 
dumneavoastră stocată în format digital va fi 
redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 

pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 30 W
• Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 60 W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost

Boxe
• Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, 

Woofer de 4"

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

WMA-CD
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Redare aleatorie, 20 de piese 
programabile

• Tip încărcător: Frontal, Automat
• Acceptă etichete ID3
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio 

Text, Reglare ceas prin RDS, Știri

Conectivitate
• Intrare AUX: (Legătură MP3)
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM
• USB: Port USB

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă iPod, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal

• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Eco Power Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Certificat de garanţie, Stand, antenă FM
• Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
• Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Germană, 

Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Suport: Pentru iPhone/iPod

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 211 x 250 x 160 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

158 x 250 x 193 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

397 x 339 x 311 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Dispozitiv USB
• Moduri de înregistrare USB: Înregistrare 

instantanee, Melodii programate, Un singur disc, O 
singură melodie

• Surse de înregistrare USB: CD

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

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod a 5-a generaţie, iPod 

clasic, iPod mini, iPod nano prima generaţie, iPod 
nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, 
iPod nano a 4-a generaţie, iPod tactil, iPod tactil a 
2-a generaţie, iPod cu afișaj color

•
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