
 

 

Philips
Tyylikäs 
mikromusiikkijärjestelmä, 
jossa on LivingSound

seinään kiinnitettävä

MCM330
Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni
Trendikkyys, edistykselliset innovaatiot ja tyyli vetoavat sinuun. Niin vetoaa myös Philipsin 
tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä, jonka dynaamiset ääniominaisuudet on pakattu 
tyylikkäästi ja LivingSound hivelee korvaa.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct- ja SD-/MMC-korttipaikat MP3-/WMA-muotoisen musiikin toistoa varten
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS
• LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
• Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia



 Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

20 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. 
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

LivingSound

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu 
patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, 
joten voit uppoutua musiikin maailmaan 
laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää 
useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman 
runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein 
menetetään käytettäessä kompaktia 
stereojärjestelmää. Tuloksena on 
odottamattoman laaja äänimaisema, joka 
levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia 
stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

Moottoroitu liukuva etuluukku

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä 
jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on 
tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu 
pehmeästi pystysuunnassa yhdellä 
painalluksella, joten levyn vaihtaminen on 
sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta 
äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii 
ikkunan takana.

wOOx™-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan 
uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman 
syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana 
kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä 
sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, 
ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja 
diskanttikaiutin takaavat saumattoman 
siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat 
matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. 
wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko 
tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen 
syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti 
musiikista.
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Ääni
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus, LivingSound, 
wOOx™-tekniikka

• Lähtöteho: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 watin 
musiikkiteho

• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 4

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, SD/MMC-kortti, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• RDS: ohjelman tyyppi, aseman nimi, radio-

tekstitoiminto, kellon RDS-asetus
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: Kiinteä FM-antennisovitin
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)

• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: edessä, moottoroitu
• Näyttöparannukset: DIM-tila
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Seinä- tai kattokiinnitys: seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite, MP3 Link -kaapeli
• Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
• Käyttöopas: monikielinen
• Muuta: Pikaopas

Mitat
• Kokonaispaino: 3,07 kg
• Pakkauksen syvyys: 170 mm
• Päälaitteen syvyys: 91 mm
• Pakkauksen korkeus: 156 mm
• Päälaitteen korkeus: 143 mm
• Pakkauksen leveys: 622 mm
• Päälaitteen leveys: 571 mm

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W
•
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* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä 
se voi vaurioittaa kuuloa.
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