
 

 

Philips
Klasický hudobný 
mikrosystém

• Dotykové ovládanie
• 200 W

MCM355
Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou
Vytočte hlasitosť na maximum a vychutnajte si prenosnú hudbu s výkonným zvukom. S klasickým 

hudobným Hi-Fi mikrosystémom Philips vybaveným intuitívnym dotykovým ovládacím panelom môžete 

prehrávať hudbu štýlovo. Vychutnávajte si hudbu vo formáte MP3/WMA zo zariadení USB a diskov CD.

Neobmedzený pôžitok z počúvania
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 200 W RMS
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Dotykový ovládací panel pre intuitívnu navigáciu
• Veľký displej pre ľahké sledovanie



 USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na 
Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa 
prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a 
s priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka 
výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, 
Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať 
frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý 
režim používa technológiu grafického vyrovnania, 
aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku 
umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným 
prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby 
zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Dotykový ovládací panel
Dotykový ovládací panel pre intuitívnu navigáciu
MCM355/12

Hlavné prvky
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
•

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, 

Dynamické zvýraznenie basov
• Výstupný výkon: 200 W RMS

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2" výškový reproduktor, 

5,25" basový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, zopakovať 
jednu/všetky/program, opakovať/preskakovať/
programovať

• Iné: Podpora ID3 textu
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, 

nastavenie hodín RDS, správy
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, zásobník
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x batériami 

AA
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál 

používateľa
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 9,8 kg
• Výška hlavného reproduktora: 257 mm
• Hĺbka hlavného reproduktora: 240 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
• Šírka balenia: 675 mm
• Výška hlavnej jednotky: 257 mm
• Výška balenia: 313 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 173 mm
• Hĺbka balenia: 284 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50/60 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
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