
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

• USB

MCM277
Wyjątkowa konstrukcja z możliwością montażu na ścianie
w funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB
Modny i nowoczesny, wyjątkowe możliwości i styl odpowiednie dla Ciebie. Taki jest elegancki model 

MCM277 z dynamicznym dźwiękiem zawartym w pięknym wzornictwie. Urządzenie, które można także 

zawiesić na ścianie, obsługuje pliki MP3/WMA-CD i wyposażone jest w funkcję bezpośredniego 

odtwarzania przez łącze USB.

Nieograniczona przyjemność słuchania
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Wygodne złącze typu Line-in umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Moc muzyczna 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie i Zasypianie
• Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Zobacz, jak kręci się Twoja płyta
• Przednie drzwiczki CD z szybką napędzane silnikiem
• Bardzo elegancka i wszechstronna konstrukcja do montażu na ścianie



 Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB 
w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. 
Możesz teraz podzielić się ulubionymi 
wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 

różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 

basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x10 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów

Głośniki
• Główny głośnik: Zest. gł. z syst. Bass Reflex, 

Niskotonowy 4 cale

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 40 
ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Przód, Napędzany silnikiem
• Obsługa znaczników ID3
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Radio Text, 

Zegar z funkcją RDS
• Pamięć stacji: 40

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

• Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena 
zakresu fal ŚR.

• USB: Host USB
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z 
urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., 
Śruby do montażu na ścianie x2, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 
holenderski, francuski, hiszpański, włoski

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 24 przyciskami
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

160 x 269 x 90 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

194 x 269 x 90 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

310 x 314 x 238 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,5 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
•
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