
 

 

Philips
mikro zenei rendszer

• 100 W

MCM3000
Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bűvöletében
A divatos Philips MCM3000/12 mikrorendszer a wOOx technológiának köszönhetően 
részletgazdag hangzással és erőteljes basszussal diktálja az ütemet. Hallgasson zenét USB Direct 
kapcsolaton keresztül, vagy játsszon le CD, illetve MP3-CD lemezről, és élvezze a hangzást.

Határtalan élvezet
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 wOOx™ technológia
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő 
meghajtó és a magashangszórók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak 
között. A kettős felfüggesztés és a 
szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül 
adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A 
wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.

Rádió-adatrendszer (RDS)
A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével 
anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy 
a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. 
Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett 
az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a 
gyors és hatékony hangolást. A rendszeren 
keresztül az adók szöveges üzeneteket, 
híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, 
melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén 
jelennek meg. Az Európában széles körben 
használt szolgáltatás az RDS szöveget a 
rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató 
választhatja az alap RDS megjelenítést 
(állomásnév), de előfizethet kiegészítő, 
szöveges szolgáltatásokra is.

Dóm magashangszóró
A dóm magashangszórók által biztosított tiszta 
magas és közepes frekvenciák javítják a 
hangsugárzókból kiadott eredő hangzás 
tisztaságát. A torzítatlan és színezetében 
változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét 
nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az 
énekhang, mind a hangszerek hangja 
részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás 

mélyhangszórókkal párosítva is 
kiegyensúlyozott.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-

kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB eszközt a Philips 
készülék USB portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.
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