
 

 

Philips
Micro-Hi Fi-system

MCM398D
Lyssna på musik med Hi-Fi-ljudkvalitet

Spela upp och ladda din iPod
Du är sugen på det senaste och häftigaste – och med Philips MCM398D kan du spela upp 
din iPod-musik högt med dockningsenheten. Lyssna på enastående ljud i en kompakt form 
som passar alla rum.

Spela iPod-innehåll högt hemma
• Spela upp och ladda din iPod
• En fjärrkontroll för systemet och iPod

Berika din ljudupplevelse
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• 2x50 W RMS och 2x100W musikeffekt

Starta dagen som du vill
• Väcknings- och insomningsfunktion
• Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Raffinerat ljud och utseende
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Eleganta högtalare i träfinish



 USB Direct för MP3-/WMA-musik
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips 
Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt 
från enheten. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 

som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musikeffekt
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 4 tums 

woofer, Piezo tweeter, Löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Släde, Motoriserad
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 
Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och 
föregående spår, Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, Anslutning för 

hållare
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: FM-antenn
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar och 

litiumbatteri
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska
• Bruksanvisning: 16 språk
• Dockningsstation: Dockningsenhet och adaptrar 

för iPod

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

152 x 228 x 273 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

140 x 228 x 244 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

514 x 275 x 345 mm
• Vikt inkl. förpackning: 8,7 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

Shuffle, iPod med färgdisplay, iPod 5th Generation
•
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