
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MCM330
Zanurz się w dynamicznym dźwięku

z technologią LivingSound
Modny i nowoczesny, unikalne możliwości i styl odpowiedni dla Ciebie. Taki jest elegancki 
model MCM330 z dynamicznym dźwiękiem zawartym w pięknym wzornictwie z 
technologią Living Sound, która Cię pochłonie.

Więcej dostępnych źródeł gwarantuje większe możliwości
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie połączenie USB i gniazda kart SD/MMC pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA
• Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej
• Głośniki z technologią wOOx emitują silne i głębokie tony niskie
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• 2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Eleganckie wykonanie ze zmechanizowanymi drzwiczkami przednimi
• Bardzo elegancka i wszechstronna konstrukcja do montażu na ścianie



 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.

LivingSound
LivingSound, opatentowana technologia firmy 
Philips, zwiększa obszar odsłuchu (idealne 
rozmieszczenie dźwięku w pomieszczeniu), 
zapewniając w pełni przestrzenny dźwięk na 
większym obszarze. Technologia ta, dzięki 
połączeniu różnych procesów dźwiękowych, 
odzyskuje bogactwo oraz szczegółowość 
przestrzenną sceny dźwiękowej, których 
często brakuje w niewielkich zestawach 
stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie 
potężniejszy i jest szeroko i równomiernie 
rozprowadzany w pomieszczeniu. Teraz już nie 
musisz ograniczać się do słuchania muzyki tylko 
w określonym pomieszczeniu. Ciesz się 
optymalnym dźwiękiem stereo na większym 
obszarze.

Technologia wOOx™
Technologia wOOx to nowy sposób budowy 
głośników oferujący fantastycznie głębokie 
basy o olbrzymiej sile głosu. Specjalne głośniki 
są idealnie zgrane z promiennikiem basów 
wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika 
głównego z głośnikami wysokotonowymi 
gwarantuje płynne przejście od niskich i 
średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie 
symetryczna konstrukcja przekładkowa z 
podwójnym zawieszeniem pozwala na 
uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez 

wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx 
pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła 
rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie 
i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę 
muzyki.

MP3 Link do przenośnej muzyki
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Odtwarzanie muzyki z USB/SD/MMC
Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików 
można cieszyć się wygodnym dostępem do 
jeszcze większej ilości muzyki w formacie 
cyfrowym, korzystając bezpośredniego 
połączenia USB i wbudowanych gniazd na karty 
SD/MMC. Wystarczy podłączyć urządzenie do 
portu USB lub włożyć kartę pamięci do gniazda 
na karty SD/MMC w zestawie muzycznym 
Philips – Twoja muzyka w formacie cyfrowym i 
fotografie będą wyświetlane bezpośrednio z 
urządzenia. Możesz teraz dzielić się swoimi 
ulubionymi momentami z rodziną i 
przyjaciółmi!
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów, Technologia wOOx

• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 10 W RMS / 
2 x 20 W

• Typ: LivingSound
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 4

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

MP3-CD, WMA-CD, Karty SD/MMC, Pamięć flash 
USB

• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/
wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• 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
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

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

Zegar z funkcją RDS
• Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
• USB: Host USB
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z 
urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość 

montażu naściennego
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 

holenderski, francuski, hiszpański, włoski
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 40-przyciskowy z 

baterią litową
• Instrukcja obsługi: 16 języków
• Przewody: Przewód liniowy MP3

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

622 x 156 x 170 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

571 x 143 x 91 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,07 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
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