
 

 

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi

MCM330
Βυθιστείτε στο δυναμικό ήχο

με Living Sound
Μοντέρνο και προχωρημένο. Το κομψό MCM330 με δυναμική απόδοση ήχου και 
μοναδικό πρωτοποριακό σχεδιασμό διαθέτει την τεχνολογία Living Sound που σας 
περιβάλλει.

Πολλές πηγές για περισσότερες επιλογές
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Υποδοχές κάρτας USB Direct και SD/MMC για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• LivingSound για περισσότερο και εντονότερο στερεοφωνικό ήχο
• Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Μουσική ισχύς 2x10W RMS/ 2x20W

Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Κομψή σχεδίαση με πρόσθια συρόμενη, μηχανοκίνητη θύρα
• Πολύ κομψή και ευέλικτη σχεδίαση με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο



 Έλεγχος ψηφιακού ήχου
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

LivingSound
Το LivingSound της Philips, το οποίο δεν έχει 
καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία, 
επεκτείνει σημαντικά το ηδυσημείο (την 

ιδανική θέση ακρόασης στο δωμάτιο) ώστε 
να απολαμβάνετε πραγματικά καθηλωτική 
μουσική σε ευρύτερη περιοχή. 
Συνδυάζοντας πολλές διαδικασίες ήχου, το 
LivingSound ανακτά τον πλούτο και τις 
χωρικές λεπτομέρειες του πεδίου ήχου που 
συχνά χάνονται με ένα συμπαγές 
ηχοσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ευρύτερο ηδυσημείο και μεγαλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη κατανομή του ήχου στο χώρο. 
Τώρα η μουσική σας απόλαυση δεν 
περιορίζεται πλέον σε μια μικρή περιοχή. 
Απολαύστε βέλτιστο στερεοφωνικό ήχο σε 
μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία wOOx™
Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια 
επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει 
τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε 
εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο 
βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. 
Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται 
άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, 
ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου 
οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η 
πλήρως συμμετρική κατασκευή τους 
παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς 
αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία 
wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά 
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο 

του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να 
μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

MP3 Link για φορητή μουσική
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Αναπαραγωγή μουσικής USB/SD/MMC
Χάρη στην δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, 
μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και 
τη διασκέδαση της πρόσβασης σε 
περισσότερη ψηφιακή μουσική μέσω των 
ενσωματωμένων υποδοχών USB Direct και 
κάρτας SD/MMC. Απλά συνδέστε τη 
συσκευή στη θύρα USB ή τοποθετήστε την 
κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SD/
MMC στο μουσικό σύστημα της Philips και 
θα πραγματοποιηθεί άμεση αναπαραγωγή 
της ψηφιακής μουσικής και των 
φωτογραφιών σας από τη συσκευή. Τώρα 
μπορείτε να μοιραστείτε τις αγαπημένες σας 
στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους 
σας!
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Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού 
ήχου, Dynamic Bass Boost, Τεχνολογία wOOx

• Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x10W RMS/ 2x20W
• Τύπος: LivingSound
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 4

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Κάρτα SD/MMC, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία 
Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 
κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, 
Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μπροστινή, 
Μηχανοκίνητος

• Υποστήριξη ID3-tag
• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία 
αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
• RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού, 

Radio Text, Ρολόι RDS
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Σταθερή κεραία FM
• USB: Host USB
• Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Σύνδεση MP3

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι USB

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
• Eco Power Standby: 1 watt
• Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Με 
δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο με 40 πλήκτρα 
και μπαταρία λιθίου

• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
• Καλώδια: Καλώδιο εισόδου MP3

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

622 x 156 x 170 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 571 x 143 x 91 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 3,07 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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* Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση 
μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας.

http://www.philips.com

