
 

 

Philips
Mikromusiksystem

• 100 W

MCM3000
Fylligt och kraftfullt ljud

Besatt av ljud
Det trendiga mikromusiksystemet MCM3000/12 från Philips sätter tonen med ljud som 
är detaljerat och är fyllt med kraftfull bas – tack vare wOOx-tekniken. Anslut via USB 
Direct och lyssna eller spela upp CD-/MP3-CD-skivor och njut av ljudet.

Obegränsad lyssnarupplevelse
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
• Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 100 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Radio Data System för stationsinformation och annan service
• Väcknings- och insomningsfunktion



 wOOx™-teknik
wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en 
verkligt djup bas som är fylligare än i andra 
ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i 
harmoni med wOOx-baselementen och den 
exakta samklangen mellan huvudelementet och 
diskantelementet leder till mjuka övergångar 
från låga/medelhöga frekvenser till höga. En 
dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt 
bas utan märkbar distorsion. wOOx-
högtalarna ger dig en exceptionell djup och 
dynamisk bas genom att högtalarlådans hela 
volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

RDS (Radio Data System)
Med RDS (Radio Data System) ställer du in 
radiokanalerna utan att behöva komma ihåg 
frekvenserna. I standardläget visas 
stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-
panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-
systemet tillåter att stationerna skickar ut 
textmeddelanden som nyheter och 
stationsinformation direkt till radion. I Europa 
är det vanligt att textinformation skickas ut på 
samma frekvens som man sänder radio på. Du 
kan välja om du vill ta emot antingen den 
vanliga RDS-informationen (stationsnamn) 
eller prenumerera på ytterligare textbaserade 
tjänster.

Dome tweeter
Dome tweeter-högtalare återger höga och 
medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar 
den övergripande ljudkvaliteten från 
högtalarna. Genom en harmonisk blandning av 
oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de 
såväl sång som instrument en ljudkvalitet och 

tonrenhet som, i kombination med woofer-
högtalarna, balanserar det totala ljudet.

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.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost), Loudness

Högtalare
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: wOOx-basteknik, 2-vägs

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

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, 
Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående 
spårsökning

• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Släde, Motoriserad
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

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

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Stationsnamn, Programtyp
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Radioband: FM-stereo

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Anslutningar bak: AUX-ingång

• Hörlur: 3,5 mm
• 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
• Andra anslutningar: FM-antenn

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

larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• Insomningsfunktion

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Nätkabel, 

Garantisedel för hela världen
• kablar: MP3-line-in-kabel
• Fjärrkontroll
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska
• Bruksanvisning: 16 språk

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

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

230 x 141 x 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

139 x 259 x 210 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

512 x 305 x 276 mm
• Vikt inkl. förpackning: 6,8 kg
• Vikt: 5,7 kg
•
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