
 

 

Philips
Micro HiFi-systeem

• Ontworpen voor iPod
• MP3/WMA-CD-weergave

MCM398D
Geniet van uw muziek in HiFi-geluidskwaliteit
Uw iPod afspelen en opladen
U hebt het nieuwste en het coolste in handen. Met de Philips MCM398D kunt u uw iPod-
muziek afspelen via het basisstation! Geniet van een fantastisch geluid in een compacte 
vormfactor die in elke kamer past.

Laat de inhoud van uw iPod door het hele huis klinken
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Verrijk uw luisterervaring
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• 2 x 50 W RMS en 2 x 100 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier
• Wekker- en sleeptimerfuncties
• Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verfijnd geluid en uiterlijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Elegante houten luidsprekers



 Directe weergave van MP3/WMA-
muziek vanaf USB
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op 
de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw 
digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het 
apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste 
momenten delen met familie en vrienden.

Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 

kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W 

muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-

luidsprekersysteem, 4 inch woofer, Piezo-tweeter, 
Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Lade, Automatisch
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel 
vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en 
vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
• Voorkeurzenders: 40
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit
• Aux-ingang: Lijningang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

• Andere aansluitingen: FM-antenne, Aansluiting op 
station

• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM-antenne
• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 

toetsen en lithiumbatterij
• Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, 

Spaans, Italiaans
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Oplaadstation: Oplaadstation en adapters voor 

iPod

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

152 x 228 x 273 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

140 x 228 x 244 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

514 x 275 x 345 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 8,7 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod 

Shuffle, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie
•
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