
 

 

Philips
Елегантна микро 
озвучителна система

• 20 W

MCM233
Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом
Плоска и позволяваща монтиране на стена, тази елегантна музикална микросистема Philips 

MCM233/12 се вписва във всеки интериор. Наслаждавайте се на музиката от вашите 

компактдискове или свържете портативен плейър към USB Direct или MP3 Link, за да бъде пълно 

удоволствието от музиката.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• обща изходна мощност 20 W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил
• Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането



 Моторизирана предна вратичка на 
релси

Моторизирана предна вратичка украсява 
още повече без друго елегантния дизайн на 
тази система. Стилният, но функционален 
корпус на вратичката се плъзга нагоре и 
надолу вертикално с гладко движение при 
докосване на бутон - винаги когато ви се 
прииска да смените музикалната си 

селекция. Просто се отпуснете се и се 
наслаждавайте на динамичния звук, докато 
гледате въртенето на диска през 
прозрачното прозорче.

Може да се монтира на стена

Идеалното съчетание от тънък и 
универсален дизайн, вашата аудиосистема 

Philips е с интелигентен дизайн, който се 
прелива във вашето жизнено пространство. 
Основата на аудиосистемата е стойка, така 
че да може да стои добре на всеки рафт или 
шкаф. При стенен монтаж имате същата 
гъвкавост, както и при поставяне на пода.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Звук
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, управление на цифров звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 x 10 W RMS

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: 3" 
високоговорител за ниски честоти

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• RDS: тип на програмата, име на станцията, 
настройка на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
• Тип устройство за зареждане: предно, 
моторизирано

• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD дисплей

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел MP3 Link
• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за бърз старт
• Ръководство за потребителя: многоезично

Размери
• Бруто тегло: 5,5 кг
• Дълбочина на главния блок: 103,5 мм
• Височина на главния блок: 245 мм
• Дълбочина на опаковката: 165 мм
• Ширина на главния блок: 565 мм
• Височина на опаковката: 250 мм
• Ширина на опаковката: 620 мм

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W
•
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