
 

Philips
Микро Hi-Fi система

USB

MCM395
Богат звук от компактни размери

с възпроизвеждане през USB Direct
Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в 
технологията и стила, Philips MCM395 излъчва финес и качество. Слушайте музика във 
формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.

Обогатете своето звуково изживяване
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• 2x50W RMS и 2x100W музикална мощност

Започнете деня по ваш начин
• Таймер за събуждане и заспиване
• Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Изискан звук и вид
• Елегантни високоговорители с дърво
• Приложено лесно за използване дистанционно управление
 



 Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW
Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и 
CD-RW

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, 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.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към 
USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. 
Цифровата музика ще бъде възпроизведена 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със 
семейство и приятели.
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запаметяване •
Звук
• Изходна мощност: 2x50W RMS / 2x100W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, 
Система басрефлексни високоговорители, 4" 
високоговорител за ниски честоти

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

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• Поддръжка на ID3 тагове
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркано, Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Име на станцията, Радиотекст, Настройка 
на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 40
• Подобрения за тунер: Автоматично 

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: FM антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за 
заспиване, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: FM антена
• Дистанционно управление: 24-бутонно 
дистанционно с литиева батерия

• Ръководство за бърз старт: Английски, немски, 
фламандски, френски, испански, италиански

• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

152 x 228 x 285 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 152 x 228 x 257 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

494 x 371 x 275 мм
• Тегло вкл. опаковката: 8,4 кг

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
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