
 

 

Philips
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350
Богат и мощен звук

Завладяващ звук
Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB 
Direct и аудио вход. Тази микросистема Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-
R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.

Върховно удоволствие при слушане
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Управление на цифров звук
• Максимална изходна мощност 130 W RMS

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство



 USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате достъп до 
повече цифрова музика чрез вградения USB 
Direct.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". 
MP3 е революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални файлове 
могат да станат до 10 пъти по-малки без това да 
влоши радикално аудио качеството им. MP3 се 
превърна в стандартен формат за аудио 
компресия, използван в Интернет, който 
позволява бърз и лесен трансфер на аудио 
файлове.

Максимална изходна мощност 130 W 
RMS
Максимална изходна мощност 130 W RMS

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду предварително 
зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, 
Топъл и Ясен, 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.
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Спецификации
Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Максимална изходна мощност (RMS): 130 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Куполен 
високоговорител високи честоти

• Основен високоговорител: Двулентов, 4" 
високоговорител за ниски честоти

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

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 
Бързо напред/назад, Търсене на следваща/
предишна песен

• Тип устройство за зареждане: Чекмедже, 
моторизирано

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

Тунер / Приемане / Предаване
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Име на станцията, Тип на програмата
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Обхвати на тунера: FM стерео
• LNA - антена: FM антена (75 ома)

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Слушалка: 3,5 мм
• 3,5 мм стерео вход: Аудио вход
• Други връзки: FM антена

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Таймер на заспиване

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена, Листовка с 
гаранция за цял свят

• Дистанционно управление
• Ръководство за потребителя: Многоезично

Захранване
• Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz

Размери
• Ширина на главния блок: 249 мм
• Височина на главния блок: 128 мм
• Дълбочина на главния блок: 275 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

140 x 210 мм
• Бруто тегло: 7,4 кг
• Височина на основния високоговорител: 

262 мм
• Нето тегло: 6,2 кг
• Дълбочина на опаковката: 281 мм
• Височина на опаковката: 337 мм
• Ширина на опаковката: 486 мм
•
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