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Digital Music พร้อมด้วย 

USB Direct
ความทันสมัย ความก้าวหน้า และนวัตกรรมที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์มักเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคุณได้ MCM275 
ที่งดงามนำสมัยจะดึงดูดใจคุณได้เช่นเดียวกันด้วยคุณภาพเสียงเปี่ยมพลังที่รวมอยู่ในรูปทรงที่เพรียวบางพร้อม
การเล่น MP3/WMA-CD และ USB Direct ที่แขวนติดผนังได้ด้วย

ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด
• มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• แจ็คสายสัญญาณเข้าที่ใช้ได้สะดวกสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• 2x5W RMS/400W PMPO

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

เล่นแผ่นได้ดีเยี่ยม
• ฝาปิด CD ด้านหน้าที่ติดตั้งมอเตอร์ พร้อมช่องมอง
• ดีไซน์ติดผนังเพรียวบางเป็นพิเศษ และมีความคล่องตัว
 



 ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง 
MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB 
ที่เครื่อง Philips Hi-fi 
คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดย
ตรง 
และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวแล
ะเพื่อนๆ ได้ทันที

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 5.5 กก.
•

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 5 W
• พลังขับเสียง: 400W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ทวีตเตอร์ Piezo, 
วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 40 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: ด้านหน้า, มอเตอร์
• รองรับป้าย ID3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• Aux in: สายสัญญาณเข้า
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM, เสาอากาศ MW
• USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีน้ำเงิน

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสาอากาศ FM/MW, 

สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2
• รีโมทคอนโทรล: 24 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 194 x 269 x 90 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

160 x 269 x 90 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

310 x 314 x 238 มม.
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