
 

 

Philips
Микро музикална система

100 W

MCM3000
Богат и мощен звук

Завладяващ звук
Модната музикална микросистема Philips MCM3000/12 задава темпото с детайлен звук, 
наситен с мощни баси - благодарение на технологията wOOx. Свържете чрез USB Direct, 
за да слушате или възпроизвеждате от CD и MP3-CD, и се наслаждавайте на богатия звук.

Върховно удоволствие при слушане
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• Куполна пищялка за детайлен и естествен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 100 W RMS

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
• Таймер с функции за събуждане и заспиване



 Tехнология wOOx™
Технологията wOOx е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 
позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, по-богати от тези на всяка 
друга аудио система. Специалните 
мембрани на високоговорителите работят в 
хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната 
мембрана и тази за високи честоти 
осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната 
конструкция тип "сандвич" осигуряват 
ниски и прецизни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, 
като използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване 
на въздействието на музиката.

Система за радио данни (RDS)
Системата за радио данни (RDS) ви 
позволява да настройвате радиостанции, 
без да е необходимо да помните честотите. 
В стандартен режим дисплеят на RDS 
показва името на станцията вместо 
честотата на излъчване, с което улеснява 
бързата и лесна настройка. RDS позволява 
също станциите да предават и текстови 
съобщения като новини и информация за 
станцията директно на дисплея на радиото. 
Широко използвана в Европа, RDS 
представлява излъчване на текст от 
радиостанцията на същата честота, на която 
осъществява предаванията си. Можете да 
избирате или основния RDS дисплей (името 
на станцията), или да се абонирате за 
допълнителни услуги на базата на текст.

Куполен високоговорител високи 
честоти
Куполните високоговорители за високи 
честоти възпроизвеждат ясни високи и 
средни честоти, увеличаващи общата 
чистота на звука от тонколоните. Те дават 
хармонична смес от неизкривен и 
непроменен широколентов звук и 
предоставят детайлна чистота на вокалите и 

ясен звук от инструментите, като по този 
начин балансират общото звучене, когато 
бъдат съчетани с набор басови 
високоговорители.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 

сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.
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Звук
• Изходна мощност: 2 x 50 W RMS
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, 
Усилване

Високоговорители
• Типове високоговорители: Куполен 
високоговорител високи честоти

• Основен високоговорител: wOOx бас 
излъчвател, Двулентов

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 
Бързо напред/назад, Търсене на следваща/
предишна песен

• Поддръжка на ID3 тагове
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже, 
моторизирано

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Име на станцията, Тип на програмата
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Обхвати на тунера: FM стерео

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
• Слушалка: 3,5 мм
• 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
• Други връзки: FM антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Таймер за заспиване

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена, Захранващ 
кабел, Листовка с гаранция за цял свят

• Кабели: Кабел за линеен вход - MP3
• Дистанционно управление
• Ръководство за бърз старт: Английски, немски, 
фламандски, френски, испански, италиански

• Ръководство за потребителя: 16 езика

Power
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

230 x 141 x 230 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 139 x 259 x 210 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

512 x 305 x 276 мм
• Тегло вкл. опаковката: 6,8 кг
• Тегло на апарата: 5,7 кг
•
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