
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

• Motordriven CD-lucka

MCM205
Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik
Du får fantastiskt ljud med Philips klassiska mikromusiksystem. Spela upp din favoritmusik 
i MP3/WMA med USB Direct eller MP3 Link. Elegant designade högtalare för en klassisk 
och tidlös look.

Lyssna på musik från olika källor
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 10 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Väcknings- och insomningsfunktion



 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.

10 W RMS

Det här Philips-musiksystemet har en total 
uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean 
Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är 
ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Motorstyrd släde för CD-skivor
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu 
mer elegans till systemets redan tunna och 
snygga design. Den stilrena men ändå 
funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt 
vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på 
knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka 
och njut av dynamiska ljudprestanda medan du 
tittar på skivan som spelas genom det 
genomskinliga fönstret.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 

med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikeffekt
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Högtalarelement: 3,5-tums woofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

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

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Övrigt: ID3 Tag Support
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Kanalförinställningar: 30
• Antenn: FM-fixerad antennövergång, MW-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• typ av laddare: motoriserad, släde
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, 

Nätadapter
• Fjärrkontroll
• Övrigt: Snabbstartguide
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 4,4 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 146 x 140 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 232 mm
• Huvudenhet, djup: 222 mm
• Paketbredd: 370 mm
• Huvudenhet, höjd: 228 mm
• Paketbredd: 330 mm
• Huvudenhet, bredd: 152 mm
• Pakethöjd: 275 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 50/60 Hz
• Strömförsörjning: 110 - 240 V

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W
•
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