
 

Philips
Micro System Hi-Fi

MCM299
Design exclusivo para ser montado na parede
curta suas músicas com o reforço dinâmico de graves
Incremente a decoração do seu ambiente com o ultramoderno MCM299 Micro System Hi-Fi, que 

pode ser montado na parede para ser admirado e usado com total facilidade. Com reforço dinâmico 

de graves, você curtirá suas músicas em CD de MP3 favoritas com uma qualidade incrível.

Enriqueça sua experiência sonora
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente
• Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
• Potência Total de 100 W RMS

Quanto mais você ouve, mais gosta
• 40 horas de reprodução de CD de MP3
• Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Veja a rotação do disco
• Porta de CD frontal motorizada com visor
• Design superelegante e flexibilidade de montagem na parede
 



 Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de 
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou 
Clássica - que você pode usar para otimizar as 
faixas de freqüência para diferentes estilos 
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de 
equalização gráfica para ajustar 
automaticamente o balanço do som e 
melhorar as freqüências mais importantes do 
estilo musical escolhido. Graças ao controle de 
som digital, você obtém o melhor da sua 
música, pois ele ajusta com precisão o balanço 
do som para corresponder ao tipo de música 
reproduzida.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua 
experiência musical, destacando o conteúdo 
de graves da música pela seleção de ajustes de 

volume - do baixo ao alto - feita apenas com o 
toque de um botão! As freqüências de graves 
mais baixas geralmente se perdem quando se 
emprega um nível de volume muito baixo. Para 
compensar, o Reforço dinâmico de graves 
pode ser ativado, melhorando os níveis de 
graves, produzindo um som mais consistente, 
mesmo com o volume baixo.

Porta de CD frontal motorizada
A porta frontal motorizada deslizante 
acrescenta ainda mais estilo ao design elegante 
deste sistema. A porta funcional e moderna do 
compartimento de disco desliza suavemente 
para cima e para baixo com o toque de um 
botão sempre que você quiser mudar a seleção 
de músicas. Sente-se e curta um desempenho 
de som dinâmico enquanto assiste à 
reprodução do disco pela tela transparente.

Pode ser montado na parede

Design superelegante e flexibilidade de 
montagem na parede

40 horas de reprodução de CD de MP3
40 horas de reprodução de CD de MP3

Incredible Surround™
O Incredible Surround é uma tecnologia de 
áudio da Philips que amplia substancialmente o 
campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. 
Com avançada computação eletrônica de fases, 
o Incredible Surround combina os sons da 
esquerda e direita aumentando a distância 
virtual entre as duas caixas acústicas. Essa 
distância maior intensifica o efeito 
estereofônico e cria uma dimensão sonora 
mais natural. O Incredible Surround leva ao 
envolvimento total, com maior amplitude e 
profundidade do som, sem o uso de caixas 
acústicas extras.

Potência Total de 100 W RMS
Potência Total de 100 W RMS

40 pré-sintonias digitais

O rádio digital oferece mais opções de música 
para você aumentar sua coleção no sistema de 
áudio Philips. Basta sintonizar a estação que 
deseja armazenar e pressionar e segurar o 
botão de pré-sintonização para memorizar a 
freqüência. Após pré-sintonizar suas estações 
de rádio favoritas, você poderá acessá-las 
rapidamente sem precisar fazer a sintonia 
manual sempre que quiser ouvi-las.
MCM299/55

Destaques
Micro System Hi-Fi
  



Data de emissão  
2009-07-17

Versão: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25021
EAN: 87 12581 30838 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
Som
• Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 

modos, Reforço dinâmico de graves, Incredible 
Surround

• Potência de saída (RMS): 2x20W + 60W

Alto-falantes
• Alto-falante principal: Caixas acústicas Bass Reflex, 

Woofer de 4 pol.
• Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Programação 

para 40 faixas, Repetir/um/tudo/programa, 
Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Parte frontal, Motorizado
• Suporte a Tag ID3
• Número de discos: 4

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, AM
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 40
• Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade
• Aux in: Entrada Line In
• Fone de ouvido: 3,5 mm

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: LCD
• Cor da luz de fundo: Azul

Acessórios
• Acessórios inclusos: Suporte para instalação em 

parede, Livreto de garantia
• Controle remoto: 47 teclas com bateria
• Manual do usuário: Ing, Esp, Port-B
• Guia para início rápido: 3 idiomas

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

450 x 335 x 115 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

171 x 297 x 89 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

567 x 420 x 512 mm
• Peso, incluindo embalagem: 16,3 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 

220 x 350 x 357 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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