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eproduz CDs MP3
R
num Estilo Sofisticado e com Grande Som

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em tecnologia e 

estilo, o MCM5 emana  distinção e qualidade. Liberte o audiófilo que há em si e delicie-

se com o som superior dos seus CDs MP3 que sai através de potentes e dinâmicas 

colunas.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Tweeters com Cone em Fluido de Ferro
• Sistema de Altifalantes de Graves de 2 direcções com grelhas amovíveis
• Potência Musical de 2x25W RMS/2x50W

Audição prolongada, maior diversão
• 10 horas de música no CD de MP3

Definições de som personalizadas
• Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

E que óptimo som
• Altifalantes elegantes em madeira
Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MP3
MCM5
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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x50 

watts
• Melhoramento do Som: Incredible Surround, 

Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", 
Tweeter de 2", Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: 99 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Tecnologia Deck de Cassetes: Full Logical
• Modos de Reprodução de Cassetes: 

Autoreverse, Controlo Electrónico de 
Velocidade, Paragem Automática Total, 
Contador da cassete

Gravação de Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível 

de Gravação Automático, Gravação 
sincronizada de CDs, Gravação com um Toque

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Sintonização digital automática

• RDS: Nome da Estação, Tipo de Programa, 
Texto Rádio, Relógio RDS, Notícias

• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do Rádio: FM Estereo, MW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Conveniência
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Alarme de cassete, Snooze, 
Temporizador

• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: FTD branco
• Indicações: Modo DIM
• Standby Eco Power: 0,5 watt

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW
• Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

175 x 252 x 350 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

175 x 252 x 215 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

524 x 353 x 408 mm
• Peso incl. Embalagem: 12,9 kg
•
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weeters com Cone em Fluido de Ferro

relhas amovíveis (LSB de 2 vias)

0 horas de música no CD de MP3
P3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma 

ecnologia de compressão revolucionária em que os 
icheiros de música digital de grande dimensão podem 
ornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas 
ignificativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o 
ormato de compressão áudio convencional utilizado na 

orld Wide Web, permitindo uma transferência fácil e 
ápida de ficheiros áudio.

ncredible Surround™
ncredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips 
ue melhora drasticamente o campo sonoro para total 
oncentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio 
e fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible 
urround mistura os sons da esquerda e da direita, 
umentando a distância virtual entre os dois 
ltifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito 
stéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O 
ncredible Surround oferece uma experiência surround 
otal com maior profundidade e amplitude do som, sem 
recisar de mais altifalantes.

ontrolos de Graves e Agudos
s agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis 
ue controlam os níveis de som das frequências 
levadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação 
os tons elevados, enquanto que os graves controlam a 
mplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de 
ubida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase 
os tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as 
efinições originais. O Controlo de Graves e Agudos 
ermite ouvir a música como mais gosta.

ltifalantes elegantes em madeira

otência Musical de 2x25W RMS/2x50W
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