
 

 

Philips
Elegantný hudobný 
mikrosystém

20 W

MCM233
Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý sa prispôsobí vašej domácnosti
Tento elegantný hudobný mikrosystém Philips je plochý a možno ho pripevniť na stenu, takže bude 

pôsobiť vkusne v každej domácnosti. Vychutnávajte si hudbu z diskov CD alebo pripojte prenosný 

prehrávač k priamemu rozhraniu USB Direct či prepojeniu MP3 Link a získate všestranné hudobné 

zariadenie.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu
• Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie



 Výsuvné predné dvierka ovl. 
motorčekom

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka 
dodávajú ešte viac honosnosti do moderného 
dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre 
zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň 
funkčné dvierka na uloženie disku sa po 
stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a 

nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si 
mohutný zvukový prednes pri sledovaní 
prehrávania disku cez priehľadné okienko.

S upevnením na stenu

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia 
štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne 

navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho 
životného priestoru. Základom tohto audio 
systému je stojan, takže systém bude bezpečne 
a dobre spočívať na akejkoľvek poličke či 
skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú 
flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, 

digitálne ovládanie zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 2 x 10 W RMS

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Iné: Podpora ID3 textu
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• RDS: typ programu, názov stanice, nastavenie 

hodín RDS
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm
• Typ vkladania: spredu, motorizované
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link
• Diaľkové ovládanie
• Iné: Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: viacjazyčný

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 5,5 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 103,5 mm
• Výška hlavnej jednotky: 245 mm
• Hĺbka balenia: 165 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 565 mm
• Výška balenia: 250 mm
• Šírka balenia: 620 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
•
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