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t és divatosat, az egyedit és stílusost? Akkor szeretni fogja a sikkes MCM240 

melyben a dinamikus hangteljesítmény mutatós külsővel és MP3 lejátszással 

a is szerelhető.

 tovább hallgatja, annál jobban élvezi
rányi MP3-CD zene

 gazdagabbá a hangzást!
tális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
mikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
W RMS / 2x10 W teljesítmény / 400 W PMPO

e a napot ahogy Ön szereti
sztő és elalváskapcsoló
tális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

je, hogyan forog a lemez!
lemez előoldali betöltése, megjelenítőablak
er sima és rugalmas design, falra szerelhető
 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3

MCM240



 

Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x10 watt zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Mélyhang-kiemeléses 

hangszórórendszer, 3"-es mélynyomó, Piezo 
magassugárzó

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 40 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Előlap, Motoros

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Állomásnév, Programtípus, Rádiótext
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonali bemenet (line in)
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Kék
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, 2 csavar 

falra szereléshez
• Távvezérlő: 23 gombos, elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

250 x 245 x 96 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

166 x 245 x 90 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

330 x 313 x 303 mm
• Súly csomagolással együtt: 5,6 kg
•
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10 órányi
Az MP3 az 
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Az MP3 vá
hangtömörí
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Dinamiku
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a hangerőb
mélyhangfr
alacsony sz
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mélyhangsz
hanghatást
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kijelölés

 MP3-CD
„MPEG 1 A
lmian új töm
igitális zene
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lt a világhál
tési formátu
itelét teszi 

angszab
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ott Jazz, Ro
val optima
rtományait

abályozás s
a hangkiegy
ggyakoribb 
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azítja a kie

 a zenéből.

s mélyha
s mélyhang

etet, hiszen
ene mélyha
eállítás: mé
ekvenciák r
intre állítása
s mélyhang
intek kieme
 élvezhet a 
 zene
udio layer-3” elnevezése. Az MP3 
örítési technológia, amellyel 

i fájlok tizedakkora méretre 
nőségük radikális romlása nélkül. 
ón használt szabvány 
mmá, amely a hangfájlok könnyű 
lehetővé.

ályzás
ályzás lehetővé teszi, hogy az 
ck, Pop és Classic beállítás 
lizálja a különböző zenei műfajok 
. Az egyes üzemmódok grafikus 
egítségével automatikusan 
enlítést, és erősítik az adott zenei 
hangfrekvenciákat. A digitális 
ontosan az éppen játszott zene 
gyenlítést, így a lehető legtöbbet 

ngkiemelés
kiemelés maximálisra növeli a 
 egyetlen gombnyomással képes 
ngtartalmát – bármilyen legyen is 
ly vagy magas! Az alsó szintű 
endszerint elvesznek a hangerő 
 mellett. Ennek ellensúlyozására 
kiemelés beállítható a 
lésére, így Ön következetes 
hangerő levétele esetén is.
ek
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