Philips
Sistema de músicas

120 W RMS

MCM3150

Som potente e de qualidade
Obcecados por som
O moderno micro system Philips MCM3150 combina som super definido e graves
potentes, graças à tecnologia wOOx.
Prazer de ouvir ilimitado
• Entrada de áudio para reprodução portátil de música
• Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
• USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3
Enriqueça sua experiência sonora
• Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes
• Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Potência de saída total de 120 W RMS
Fácil de usar
• Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
• RDS fornece informações sobre estações de rádio e serviços de dados
• Funções de despertador/timer de desligamento automático

MCM3150/55

Sistema de músicas
120 W RMS

Destaques
Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito
revolucionário de alto-falantes que permite
ouvir e sentir graves profundos, com uma
qualidade superior a de qualquer outro sistema
de áudio. Os drivers especiais para altofalantes trabalham em harmonia com o wOOx
Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver
principal e o tweeter assegura as transições
suaves de frequências baixas-médias para altas.
Equipado com uma suspensão dupla e
construção em forma de sanduíche,
totalmente simétrica, oferece a base baixa e
precisa sem qualquer distorção. O wOOx
produz graves profundos e dinâmicos, usando
o volume total da caixa do alto-falante para
aumentar o impacto da música.
RDS (Radio Data System)
O RDS (Radio Data System, sistema de dados
de rádio) permite que você sintonize estações
de rádio sem precisar memorizar as
frequências. No modo padrão, o RDS exibe o
nome da estação em vez da frequência de
transmissão, facilitando a sintonização. O RDS
ainda possibilita que as estações enviem
mensagens de texto, como notícias e outras
informações relacionadas, diretamente ao
visor do rádio. Comumente usado na Europa,

o texto RDS é enviado na mesma frequência
em que a estação de rádio transmite. Você
opta pela exibição básica do RDS (pelo nome
da estação) ou assina um dos serviços
adicionais de mensagens de texto.
Tweeter em domo
Os tweeters em domo reproduzem
frequências de médio a alto alcance que
aprimoram a clareza do som que sai das caixas.
Com uma mistura harmoniosa de som de
amplo alcance autêntico e sem distorção, esses
tweeters oferecem clareza de voz, rica em
detalhes, e som instrumental extremamente
nítido. O resultado é um som balanceado
quando o aparelho é emparelhado com vários
woofers.
Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou
Clássica - que você pode usar para otimizar as
faixas de frequência para diferentes estilos
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de
equalização gráfica para ajustar
automaticamente o balanço do som e
melhorar as frequências mais importantes do
estilo musical escolhido. Graças ao controle de
som digital, você obtém o melhor da sua

música, pois ele ajusta com precisão o balanço
do som para corresponder ao tipo de música
reproduzida.
USB Direct para músicas MP3

Graças à capacidade de transferência de
arquivos, você pode aproveitar a praticidade e
se divertir acessando mais músicas digitais
através das conexões USB.
Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa 'MPEG 1 Audio layer- 7,6 cm
(3")'. Essa tecnologia revolucionária de
compressão permite criar arquivos de música
digital até 10 vezes menores que o arquivo
original, sem degradar a qualidade de áudio. O
MP3 tornou-se o formato padrão de
compressão de áudio usado na Internet,
permitindo facilidade e rapidez durante a
transferência de arquivos de áudio.
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Especificações
Som

• Recursos de áudio: Controle de som digital
• Potência total de saída (RMS): 120 W RMS

Caixas acústicas

• Tipos de caixas acústicas: Tweeter em domo
• Caixa acústica principal: Tecnologia wOOx Bass
Radiator, Bidirecional

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de
MP3
• Modos de reprodução de discos: Programação de
20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir
aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder
rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior
• Tipo de carregador: Bandeja, Motorizado
• Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos,
Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar
reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Sintonia digital automática
RDS: Nome da estação, Tipo de programa
Pré-sintonia de estações: 20
Aprimoramentos do sintonizador: Gravação
automática
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo

Conectividade
• USB: Host USB

• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: Entrada de
áudio
• Outras conexões: Antena FM

Praticidade

• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador,
Alarme USB
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: Display VFD
• Timer de desligamento automático

Acessórios

• Acessórios inclusos: Antena FM, Cabo de energia
CA, Folheto de garantia mundial
• Controle remoto
• Manual do Usuário: Vários idiomas

Alimentação

• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
230 x 145 x 237 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):
139 x 259 x 210 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
510 x 314 x 280 mm
• Peso, incluindo embalagem: 7,4 kg
• Peso do aparelho: 6,2 kg
•
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