
 

 

Philips
Mikro HiFi systém

MCM330
Ponorte sa do ríše dynamického zvuku

s funkciou Living Sound
Ak sledujete najnovšie trendy, progresívne inovácie a moderný štýl, bude model 
MCM330 vaším favoritom. Ponúka dynamický zvukový výkon zabalený do elegantného 
dizajnu a jeho funkcia Living Sound vás doslova zaplaví kvalitným zvukom.

Viacero zdrojov pre viac možností
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD/MMC na prehrávanie hudby MP3/WMA
• Digitálne ladenie s prednastavením

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
• Technológia reproduktoru wOOx pre hlboký a výkonný bas
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Elegantný dizajn s výsuvnými prednými dvierkami ovládanými motorčekom
• Dokonale elegantný a flexibilný dizajn s upevnením na stenu



 Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

LivingSound
Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, 
ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne 
rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto 
posluchu vo vašej miestnosti), aby ste si mohli 
vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom 
priestore. Kombináciou rozličných zvukových 
procesov funkcia LivingSound obnovuje 
bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, 
ktoré sa u kompaktného stereo systému často 
strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá 
je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je 
rovnomernejšie a vo väčšej miere 
distribuovaná po celej miestnosti. Teraz vaše 
vychutnávanie si hudby už viac nie je limitované 
na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny 
stereo zvuk na väčšom priestore.

Technológia wOOx™
Technológia wOOx je revolučný koncept v 
oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť 
a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako 
pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne 
budiče reproduktorov pracujú v harmónii s 
basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie 
medzi hlavným budičom a reproduktorom 
zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných 
až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a 
úplne symetrická dvojitá konštrukcia 

produkuje nízke a jasné hĺbky bez badateľného 
skreslenia. Technológia wOOx prináša 
výnimočne hlboké a dynamické basy pomocou 
skrinky reproduktora, čím skutočne umocní 
silu hudby.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Prehrávanie hudby z USB/SD/MMC
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete jednoducho vychutnávať pohodlie a 
zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva 
digitálnej hudby cez zabudované zásuvky 
rozhrania USB Direct a zásuvky na karty SD/
MMC. Jednoducho zapojte vaše zariadenie do 
portu USB alebo zasuňte pamäťovú kartu do 
zásuvky na karty SD/MMC v hudobnom 
systéme Philips a vaša digitálna hudba a 
fotografie sa prehrajú priamo zo zariadenia. 
Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené 
chvíle s vašou rodinou a priateľmi!
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, 
Technológia wOOx

• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2x10 W RMS/
2x20 W

• Typ: LivingSound
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 4

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Karta SD/MMC, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/

všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 
programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Predná časť, Motorizovaná
• Podpora ID3 textu
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• RDS: Typ programu, Názov stanice, Rádio Text, 

Nastavenie hodín RDS
• Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
• USB: USB hostiteľ
• 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Displej VFD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné 

na stenu
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, 

holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
• Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové diaľkové 

ovládanie s lítiovou batériou
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Káble: Vstupný kábel pre MP3

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 622 x 156 x 170 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 571 x 143 x 91 mm
• Váha vrátane balenia: 3,07 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.
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