
 

 

Philips
Mikro müzik sistemi

CD, MP3-CD, USB, FM
120 W maks., Bas yayıcılı

MCM3150
Zengin ve güçlü ses

Sesin tutkusu
Modern Philips MCM3150 Mikro ses sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde ayrıntılı ve güçlü 
baslarla ses kalitesinin standardını belirler.

Sınırsız dinleme keyfi
• Tașınabilir müzik cihazınız için ses giriși
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
• Ayrıntılı ve doğal ses için kubbe tweeter
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• 120 W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanım kolaylığı
• Rahat erișim için motorlu CD yükleyici
• İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi
• Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları



 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.

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.

Dome tweeter
Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin 
genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans 
aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal 
seslerin uyumlu bir karıșımını geniș bir aralıkta 
vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve 
enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve 
böylece, bir woofer kombinasyonuyla 
eșleștirildiklerinde toplam sesi dengelerler.

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.

Kolay MP3 müzik için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili 
USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik 
dosyasına erișmenin rahatlığıyla keyfinize keyif 
katacaksınız.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") 
teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital 
müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir 
azalma olmaksızın 10 kata kadar 
küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir 
sıkıștırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı 
ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması 
nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan 
standart ses sıkıștırma formatı haline gelmiștir.
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Ses
• Ses Geliștirme: Dijital Ses Kontrolü
• Maksimum çıkıș gücü (RMS): 120 W

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Dome tweeter
• Ana Hoparlör: wOOx Bass Radiator, 2 yollu

Müzik Çalma
• Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele 
Çalma, Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça 
Arama

• Yükleyici Tipi: Tepsi, Motorlu
• USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/

Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, 
Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• RDS: İstasyon Adı, Program Türü
• İstasyon hafızaları: 20
• Tuner Geliștirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
• Radyo Bantları: FM Stereo

Bağlantı
• USB: USB ana bilgisayar

• Kulaklık: 3,5 mm
• 3,5 mm stereo hat giriși: Ses giriși
• Diğer bağlantılar: FM Anteni

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda
• Ekran Tipi: VFD ekran
• Kapanma zamanlayıcısı

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni, AC Güç 

Kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi
• Uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu: Birden fazla dilli

Güç
• Güç kaynağı: 110-240V, 50/60 Hz

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 230 x 145 x 237 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

139 x 259 x 210 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

510 x 314 x 280 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,4 kg
• Set ağırlığı: 6,2 kg
•
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