
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MCM330
Hagyja, hogy a dinamikus hangzás átölelje

a Living Sound technológiájának köszönhetően
Szereti az újat és divatosat, az egyedi újítást és stílust? Akkor szeretni fogja az elegáns 
MCM330 egységet, melyben a dinamikus hangteljesítmény nem csupán a Living Sound 
technológiával, de mutatós külsővel is párosul.

Több forrásból nagyobb a választási lehetőség
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct és SD/MMC kártyanyílás MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Digitális hangolás, tárolt állomások

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
• wOOx hangszóró-technológia mély, erőteljes basszus hangokhoz
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x10 W RMS/ 2x20 W zenei teljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Elegáns kialakítás motoros elülső tolóajtóval
• Rendkívül keskeny és rugalmas, falra szerelhető



 Digitális hangszabályzás
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: mély vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

LivingSound
A Philips szabadalmaztatás alatt álló 
LivingSound technológiájának köszönhetően 
hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet 
spot), ahol ideálisak a sztereó zene 
hallgatásának körülményei. A különböző 
hangfeldolgozó eljárásokat kombináló 
LivingSound technológia a hangtér olyan apró 
részleteit is megeleveníti, amelyek egy 
kompakt sztereó rendszeren gyakran 
elvesznek. A végeredmény a sweet spotból 
szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb 
hangtér, amely a helyiség minden pontját 
egyenletesen betölti. A zenei élmény nem 
korlátozódik többé egy hagyományosan szűk 
térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult 
térben.

wOOx™ technológia
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, mely révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélyhangsugárzókkal összhangban dolgoznak, 
a fő meghajtó és a magashangsugárzók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák felől a 
magasabb felé. A kettős felfüggesztés és a 

szimmetrikus szendvics felépítés torzulás 
nélkül adja vissza az alacsony és mélyhangokat. 
A wOOx különösen mély és dinamikus 
mélyhangokat produkál, mivel a hangfal teljes 
hangerejével felerősíti a zene hatását.

MP3 Link a hordozható zenéhez
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 
összeköttetés különösen kényelmessé teszi 
mindezt azáltal, hogy mindehhez elég az MP3-
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB/SD/MMC zenelejátszás
A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön könnyedén megismerheti a 
megnövelt mennyiségű digitális tartalom által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozónak és SD/MMC 
kártyanyílásnak köszönhetően. Csatlakoztassa 
a készüléket az USB-porthoz, vagy helyezze 
memóriakártyáját Philips zenei rendszerének 
SD/MMC kártyanyílásba, és digitális formátumú 
zenéje és fényképei közvetlenül az eszközről 
kerülnek lejátszásra. Most már családjával és 
barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
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Hang
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, wOOx 
technológia

• Kimeneti teljesítmény: 2x10 W RMS / 2x20 W 
zenei teljesítmény

• Típus: LivingSound
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 4

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, SD- és MMC-kártya, USB 
flash meghajtó

• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/
program, Véletlenszerű lejátszás, 20 
programozható műsorszám, Gyors előre/
visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés

• Betöltő típus: Előlap, Motoros
• ID3 tag támogatás: Van
• Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext, RDS 

órabeállítás
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
• USB: USB-gazdaport
• 3,5 mm-es sztereó bemenet: MP3 Link

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
• Javaslatok: DIM-üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter
• Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, 

holland, francia, spanyol, olasz
• Távvezérlő: 40-gombos távvezérlő lítium 

akkumulátorral
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

622 x 156 x 170 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

571 x 143 x 91 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 3,07 kg

Kapcsoló
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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