
 

 

Philips
Micro-Hi Fi-system

MCM280D
Släpp loss din musik med superbt ljud

från iPhone, iPod, USB, CD och radio
Lyssna på iPhone-/iPod-musik med suveränt ljud med Philips mikro-HiFi-system MCM280D. 
Det elegant designade systemet laddar också din iPhone/iPod under uppspelning, rippar CD-
skivor till MP3 och spelar upp MP3-/WMA-musik från bärbara enheter via USB Direct.

Obegränsad lyssnarupplevelse
• Spela upp och ladda din iPhone/iPod
• Rippa dina CD-skivor till MP3-format
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPhone/iPod
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• 2 x 30 W RMS/2 x 60 W musikeffekt

Design som matchar din inredning
• Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
• Snyggt tunn och kompakt design



 Spela upp och ladda din iPhone/iPod
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPhone/iPod. Med dockan kan du 
ansluta den bärbara enheten direkt till 
dockningssystemet för underhållning så att du 
kan lyssna på din favoritmusik med suveränt 
ljud. Den laddar också din iPhone/iPod under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. 
Dockningssystemet för underhållning laddar 
den bärbara enheten när den är dockad.

Rippa dina CD-skivor till MP3-format
Anslut din USB-enhet till USB-porten på 
Philips-ljudsystemet och börja rippa din 
favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet 

eller MP3-spelare genom att trycka en enda 
gång, utan att du behöver någon dator. Du kan 
du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-
direktinspelning.

USB Direct för MP3-/WMA-musik
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips 
Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt 
från enheten. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 

för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.
MCM280D/12

Funktioner
Micro-Hi Fi-system



Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 30 W
• Uteffekt: 2 x 60 W musikeffekt
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums 

woofer

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
• Typ av laddare: Front, Motoriserad
• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text, RDS-

klocka, Nyheter

Anslutningar
• Aux-in: (MP3 Link)
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD

• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 

Garantibroschyr, Ställning, FM-antenn
• Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
• AC/DC-adapter: Strömtillförsel med växling
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska
• Bruksanvisning: 16 språk
• Dockningsstation: För iPhone/iPod

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

211 x 250 x 160 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

158 x 250 x 193 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

397 x 339 x 311 mm
• Vikt inkl. förpackning: 6 kg

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: USB-enhet
• USB-inspelningslägen: Direktinspelning, 

Programmerade spår, En skiva, Ett spår
• USB-inspelningskällor: CD

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod 5th Generation, iPod 

Classic, iPod Mini, iPod Nano 1st Generation, iPod 
Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, 
iPod nano 4th Generation, iPod Touch, iPod touch 
2nd Generation, iPod med färgdisplay

•

MCM280D/12

Specifikationer
Micro-Hi Fi-system

http://www.philips.com

