
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 120W, basselement

MCM3150
Fyldig og kraftig lyd

Lidenskap for lyd
Det trendy Philips MCM3150-mikrolydanlegget gir deg detaljert lyd og kraftig bass – 
takket være wOOx-teknologi.

Ubegrenset lyttefornøyelse
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

En rikere lydopplevelse
• wOOx™-høyttalerteknologi for dyp og kraftig bass
• Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• 120 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
• RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester
• Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer



 wOOx™-teknologi

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt 
høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og 
føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe 
annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere 
fungerer i samspill med wOOx-
bassmembranet, og nøyaktig justering mellom 
hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer 
jevne overganger fra lave og midlere til høye 
frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt 
symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis 
bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir 
utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele 
volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker 
musikkens virkning dramatisk.

RDS (Radio Data System)
Med RDS (Radio Data System) kan du finne 
radiostasjoner uten å måtte huske 
frekvensene. I standardmodus. RDS viser 
stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. 
Det gjør det enkelt og raskt å søke inn 
stasjoner. RDS tillater også at stasjonene 
sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter 
og stasjonsinformasjon direkte på 
radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme 

frekvens som krinkastningene, og det er vanlig 
i Europa. Du kan velge enten basistekster i 
RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på 
ekstra tekstbaserte tjenester.

Dome diskanthøyttaler
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og 
mellomtonefrekvenser som forbedrer den 
generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir 
en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med 
detaljert stemmeklarhet og rene toner i 
instrumentene som balanserer den totale 
lyden når de kombineres med subwoofere.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). 
MP3 er en revolusjonerende 
komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir 
rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt 
standard lydkomprimeringsformat på 
Internett.
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Lyd
• Lydforbedring: Digital lydkontroll
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 120 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: Dome diskanthøyttaler
• Hovedhøyttaler: wOOx basselememt, 2-veis

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• Plateilegg: Skuff, Motorisert
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital søking
• RDS: Stasjonsnavn, Programtype
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• Tunerbånd: FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert

• Hodetelefon: 3,5 mm
• 3,5 mm stereolinjeinngang: Lyd inn
• Andre tilkoblinger: FM-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Sleep timer

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Nettledning, 

Verdensomfattende garantihefte
• Fjernkontroll
• Brukerhåndbok: Flere språk

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 230 x 145 x 237 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

139 x 259 x 210 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 510 x 314 x 280 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 7,4 kg
• Vekt, apparat: 6,2 kg
•
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