
 

 

Philips
Микро Hi-Fi система

MCM330
Потопете се в динамичен звук

с Living Sound
Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Това е 
шикозният MCM330 с динамични звукови характеристики, вградени в елегантен 
дизайн с Living Sound, който ви обгръща.

Много източници за по-голям избор
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct и слотове за карти SD/MMC за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Цифрова настройка със зададени станции

Обогатете своето звуково изживяване
• LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук
• wOOx технология за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• 2x10 W RMS / 2x20 W музикална мощност

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Елегантен дизайн с моторизирана предна вратичка на релси
• Много елегантен и гъвкав дизайн за монтиране на стена



 Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.

LivingSound
Технологията LivingSound на Philips с 
предстоящо патентоване значително 
разширява идеалното място за слушане, така 
че можете да се радвате на наистина 
обгръщаща музика на по-широка площ. 
Като съчетава различни обработки на звука, 
LivingSound възстановява богатството и 
пространствените детайли в звуковата зона, 
които често се губят при една компактна 
стереосистема. Резултатът е звук, който е 
по-широк от очаквания и който се 
разпространява пълно и равномерно в 
стаята. Сега слушането на музика вече не е 
ограничено в традиционно тясната си зона. 
Радвайте се на оптимален стерео звук в по-
широка зона.

wOOx™ технология
wOOx технологията е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 
позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, които са по-богати от тези на 
която и да е друга аудио система. 
Специални мембрани работят в хармония с 
wOOx бас излъчвател, а прецизното 
съгласуване на главната мембрана и тази за 
високи честоти осигурява плавни преходи 
от ниски към средни и високи честоти. 
Двойното окачване и изцяло симетричната 
"сандвич" конструкция дават ниски и точни 
баси без забележими изкривявания. wOOx 

пресъздава изключително дълбоки и 
динамични баси, като използва пълния обем 
на кутията на високоговорителите за 
истинско усилване на въздействието на 
музиката.

MP3 Link за преносима музика
MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Възпроизвеждане на музика във 
формати USB/SD/MMC
Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате повече музика и снимки през USB 
Direct и слота за SD/MMC карти. Просто 
включете вашето устройство към USB порта 
или поставете своята карта с памет в слота 
за SD/MMC карти на вашата система Philips, 
вашата цифрова музика и снимките ви ще 
бъдат възпроизведени направо от 
устройството. Сега можете да споделяте 
любимите си моменти със семейство и 
приятели!
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Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
wOOx технология

• Изходна мощност: 2x10 W RMS / 2x20 W 
музикална мощност

• Тип: LivingSound
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 4

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта SD/MMC, USB 
флаш устройство

• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 20 
програмируеми песни, Бързо напред/назад, 
Търсене на следваща/предишна мелодия

• Тип устройство за зареждане: Отпред, 
моторизиран

• Поддръжка на ID3 тагове
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркване, Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• RDS: Тип на програмата, Име на станцията, 
Радиотекст, Настройка на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• USB: USB хост
• 3,5 мм стерео вход: MP3 Link

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за 
заспиване, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 
стена

• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер
• Ръководство за бързо инсталиране: Английски, 
немски, фламандски, френски, испански, 
италиански

• Дистанционно управление: 40-бутонно 
дистанционно с литиева батерия

• Ръководство за потребителя: 16 езика
• Кабели: Кабел за линеен вход - MP3

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

622 x 156 x 170 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

571 x 143 x 91 мм
• Тегло вкл. опаковката: 3,07 кг

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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