
 

 

Philips
Slank micromuzieksysteem 
met LivingSound

wandmontage mogelijk

MCM330
Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is dit 
ultrachique micromuzieksysteem van Philips, met het dynamische geluid van LivingSound 
in een gestroomlijnde vormgeving, precies wat u zoekt.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
• LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas

Ontwerp dat past in uw interieur
• Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie
• Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing



 Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

20 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het Wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

LivingSound

De LivingSound-technologie van Philips 
vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u 
kunt nu genieten van overweldigende muziek 
zonder recht voor het apparaat te zitten. Door 
verschillende geluidsprocessen te combineren, 
worden met LivingSound de volle geluiden en 
ruimtelijke details hersteld die vaak verloren 
gaan bij een compact stereosysteem. Het 
resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en 
dat gelijkmatig over het vertrek wordt 
verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer 
beperkt tot de traditionele beperkte 

luisterpositie. Geniet van optimaal 
stereogeluid in een groter gebied.

Gemotoriseerd schuifklepje aan 
voorkant

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de 
voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het 
toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het 
fraaie maar functionele klepje waarachter de 
disc zich bevindt, schuift met een soepele 
beweging omhoog en omlaag wanneer u 
andere muziek wilt afspelen. Leun achterover 
en geniet van de dynamische geluidsweergave 
terwijl u de disc ziet draaien door het 
transparante venster.

wOOx™-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe 
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en 
precieze afstemming tussen het 
hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt 
voor vloeiende overgangen van lage en 
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische 
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige 
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx 
produceert een diepe, dynamische bas door de 
volledige inhoud van de luidsprekerkast te 
gebruiken om de impact te verhogen.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost, LivingSound, wOOx™-
technologie

• Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W 
muziekvermogen

• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 4

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, SD/MMC-kaart, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd 
afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst, 

RDS-klokinstelling
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch
• Schermverbeteringen: DIM-modus
• Schermtype: VFD-scherm
• Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: 

Wandmontage mogelijk

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter, MP3 LINK-

kabel
• Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
• Overig: Snelstartgids

Afmetingen
• Brutogewicht: 3,07 kg
• Diepte van de verpakking: 170 mm
• Diepte hoofdunit: 91 mm
• Hoogte van de verpakking: 156 mm
• Hoogte hoofdunit: 143 mm
• Breedte van de verpakking: 622 mm
• Breedte hoofdunit: 571 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•

MCM330/12

Specificaties
Slank micromuzieksysteem met LivingSound
wandmontage mogelijk

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit 
kan uw gehoor beschadigen.
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