
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

CD, MP3-CD, USB, FM
kazetta
10 W-os

MCM1120
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

a kompakt hangrendszerrel
Ismerje meg az igazán kompakt és stílusos kialakítású Philips MCM1120/12 Classic mikro 
hangrendszer fantasztikus hangzását. Élvezze kedvenc zeneszámainak erőteljes dinamikus 
mélyhangkiemeléssel megtámogatott hangját MP3-CD lemezről vagy USB Direct lejátszással.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Kazettaegység automatikus megállás funkcióval

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért



 Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az 
előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
műfajok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszínszabályozás 
segítségével automatikusan módosítják a 
hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene 
típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető 
legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 

Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, Kazetta
• Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen 

sorrendű/programozott
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

• Kazettalejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, leállítás

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók
• Hangszórók: 3"-es mély/közép hangszóró

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programhelyek: 20
• Antenna: rögzített FM huzalantenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
• Betöltő típusa: felső
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér

Tartozékok
• Távvezérlő
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, FM 

antenna
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 158,6 mm
• Fő hangszóró magassága: 227 mm
• Főegység mélysége: 208,5 mm
• Főegység magassága: 227 mm
• Főegység szélessége: 150 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 240 V
• Tápegység: 50 Hz

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: kazetta
•
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