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mikromusiikkijärjestelmä

10 W

MCM1110
Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen
Kompaktin ja tyylikkään Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän äänentoisto on omaa 
luokkaansa. Dynamic Bass Boost tehostaa suosikkimusiikkisi MP3- ja CD-levyiltä sekä USB 
Direct -toistettuna.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin
• Kompakti muotoilu
• Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta



 Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella 
taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö 
muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa 
siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu 
merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen 
vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin 
äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja 
voi siirtää nopeasti ja helposti.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.
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Tekniset tiedot
Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/

ohjelmointi
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Ääni
• Lähtöteho: 2 x 5 W RMS
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, 4 tilan digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: Kiinteä FM-antennisovitin
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys
• Lataajan malli: päältä ladattava
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: Valkaisu

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin
• Muuta: Pikaopas, FM-antenni
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 158,6 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 227 mm
• Päälaitteen syvyys: 208,5 mm
• Päälaitteen korkeus: 227 mm
• Päälaitteen leveys: 150 mm

Virta
• Virtalähde: 220–240 V
• Virtalähde: 50 Hz
•
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