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Mikro müzik sistemi

• 40W

MCM3050
Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu
MP3-CD ve radyodan, USB Direct ve MP3 Link yoluyla bağlanabileceğiniz taşınabilir cihazlarınıza 
kadar, müziğin keyfini birçok kaynak ile çıkarın. Bu Philips mikro müzik sistemi aynı zamanda derin 
bas için wOOx teknolojisi özelliği ve şık duvara montaj seçenekleriyle gelmektedir.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 40W RMS toplam çıkıș gücü

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
• İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Esnek yerleșim için duvara montaj seçeneği
• Daha fazla tarz ve șıklık katan motorlu kayar ön kapak



 wOOx™ Teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses 
sistemlerindekinden daha tok ve derin 
hissetmenize ve duymanıza olanak veren, 
devrim niteliğinde bir hoparlör yaklașımıdır. 
Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla 
uyumlu çalıșır ve ana sürücüyle tweeter 
arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan 
yüksek frekanslara yumușak geçiș sağlar. Çift 
süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düșük ve 
hassas tonları, seste fark edilebilecek bir 
bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör 
kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin 
etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve 
dinamik bir bas ses üretir.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 
kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 
frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 
düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

USB Giriși

USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki 
müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. 
Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek 
için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına 

olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses 
kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma 
avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken 
tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine 
takmak olduğundan MP3 link son derece 
kullanıșlıdır.

Radyo Veri Sistemi (RDS)
Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını 
hatırlamaya gerek kalmadan radyo 
istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart 
modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak 
için iletim frekansının yerine istasyon ismini 
görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon 
bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo 
göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. 
Avrupa'da çoğunlukla kullanılan șekilde, RDS 
metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla 
aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS 
göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek 
metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Duvara monte edilebilir

İnce ve șık bir tasarımın mükemmel birlikteliği 
olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam 
uyacak șekilde tasarlanmıștır. Ses sisteminin 
standı bir raf veya kabine șık ve güvenle 
oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de 
bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.
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Ses
• Çıkıș gücü: 2 x 20 W RMS
• Ses geliștirme: wOOx™ Teknolojisi, dijital ses 

kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör sürücüleri: 3" woofer

Müzik çalma
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

flash sürücü, WMA-CD
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, 
rasgele çalma, durdurma

• Diğerleri: ID3 etiket desteği

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM mono, FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, 

istasyon adı
• Anten: FM anteni (75 ohm)
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıștır)

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși
• USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran Tipi: VFD ekran
• Yükleyici tipi: ön, motorlu

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 3,5 mm stereo hat giriș 

kablosu, AC Güç Kablosu, FM anteni, Hızlı 
Kullanım Kılavuzu, duvara montaj için 2 vida

• Uzaktan kumanda: 31 tușlu uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 500 x 217 x 98 mm
• Ambalaj genișliği: 585 mm
• Ambalaj yüksekliği: 281 mm
• Ambalaj derinliği: 180 mm
• Brüt ağırlık: 4,3 kg
• Net ağırlık: 3,4 kg

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
•
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