
 

 

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MCM330
Deixe-se envolver por som dinâmico

com Living Sound
Modernidade, inovação, singularidade e estilo são qualidades que aprecia. Também 
apreciará tudo isso no moderníssimo MCM330, que oferece um desempenho de som 
dinâmico num equipamento com design elegante e Living Sound.

Várias fontes para maior opção
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• USB Directo e ranhuras para cartões SD/MMC para reprodução de música MP3/WMA
• Sintonia digital e pré-sintonias

Enriqueça a sua experiência sonora
• LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente
• Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W

Design que se mistura com a decoração interior
• Design elegante com porta dianteira deslizante motorizada
• Design montável na parede ultra-elegante e flexível



 Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

LivingSound
O LivingSound da Philips - a aguardar patente - 
amplia consideravelmente o melhor local de 

audição para que possa desfrutar de música 
verdadeiramente envolvente numa área maior. 
Combinando vários processos sonoros, o 
LivingSound recupera a riqueza e os detalhes 
espaciais do ambiente sonoro, frequentemente 
perdidos com um sistema estéreo compacto. 
O efeito é uma área de melhor audição mais 
ampla do que o esperado, distribuída de forma 
extensiva e uniforme em redor da sala. Agora, 
a sua experiência musical já não está limitada a 
uma área restrita, como antes. Desfrute de um 
som em estéreo perfeito numa área mais vasta.

Tecnologia wOOx™
A tecnologia wOOx é um conceito inovador 
de altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos 
do que qualquer outro sistema de áudio. Os 
controladores especiais dos altifalantes 
trabalham juntamente com o distribuidor de 
graves wOOx e a perfeita sintonia entre o 
controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-
médias para as altas. A suspensão dupla e a 
construção em camadas totalmente simétricas 
proporcionam graves baixos e precisos sem 
distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx 
produz graves espantosamente baixos e 
dinâmicos, tirando partido do volume total da 

caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Ligação MP3 para música portátil
A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Reprodução de música USB/SD/MMC
Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode desfrutar 
facilmente da comodidade e diversão de 
aceder a mais música digital, através das 
ranhuras USB directo e para cartões SD/MMC 
incorporadas. Basta ligar o seu dispositivo à 
porta USB, ou inserir o seu cartão de memória 
na ranhura para cartões SD/MMC do seu 
sistema de música Philips - a sua música digital 
e fotografias serão reproduzidas directamente 
a partir do dispositivo. Agora pode partilhar os 
seus momentos favoritos com a família e 
amigos!
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Som
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

4 modos, Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx
• Potência de saída: Potência musical, 2x10 W RMS/

2x20 W
• Tipo: LivingSound
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 4

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Cartão SD/MMC, Unidade flash 
USB

• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/
programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas 
Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura 
de Faixas Seguinte/Anterior

• Tipo de Carregamento: Frente, Motorizado
• Suporte de identificação ID3
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Texto 

Rádio, Relógio RDS
• Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM
• USB: Anfitrião USB
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Montagem na parede / suspensão no tecto: 

Montagem na parede
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC
• Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, 

Francês, Espanhol, Italiano
• Telecomando: Telecomando de 40 teclas com 

bateria de lítio
• Manual do utilizador: 16 idiomas
• Cabos: Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

622 x 156 x 170 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

571 x 143 x 91 mm
• Peso incl. embalagem: 3,07 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz
•
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* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 
dB, pois pode prejudicar a audição.
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