
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

MCM330
Kendinizi dinamik sese bırakın

Living Sound ile
Modaya uygun ve modern, eşsiz yenilikleri ve tarzı sizi kendine çekecek. Sizi saran Living 
Sound özellikli, şık tasarıma sahip, dinamik ses performanslı ve son derece şık MCM330 
da öyle.

Daha fazla seçenek için birden fazla kaynak
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• USB Direct ve SD/MMC kart yuvaları ile MP3/WMA müzik çalma
• İstasyonları ayarlı dijital radyo

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• LivingSound ile daha geniș, gerçek stereo ses
• Derin ve güçlü bas için wOOx hoparlör teknolojisi
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 2x10W RMS/ 2x20W müzik gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Motorlu kayar ön kapaklı șık tasarım
• Duvara monte edilebilen çok șık ve esnek tasarım



 Dijital Ses Kontrolü
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 
kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 
frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 
düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

LivingSound
Philips tarafından patenti alınmakta olan 
LivingSound, dinleme merkezini (odadaki ideal 
dinleme konumu) oldukça genișletir, böylece 
daha geniș bir alanda gerçek müziğin keyfini 
çıkarabilirsiniz. Çeșitli ses ișlemlerini bir araya 
getiren LivingSound, kompakt stereo 
sistemlerinde genellikle kaybedilen zenginliği ve 
mekansal ayrıntıları korur. Sonuç olarak odaya 
geniș ve eșit bir biçimde dağıtılmıș, 
beklenenden daha geniș bir dinleme 
merkezidir. Artık alıșıldığı gibi dar bir alanda 
müzik dinlemenize gerek yok. Daha geniș bir 
alanda optimum stereo sesin keyfini çıkarın.

wOOx™ Teknolojisi
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses 
sistemlerindekinden daha tok ve derin 
hissetmenize ve duymanıza olanak veren, 
devrim niteliğinde bir hoparlör yaklașımıdır. 
Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla 
uyumlu çalıșır ve ana sürücüyle tweeter 
arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan 
yüksek frekanslara yumușak geçiș sağlar. Çift 
süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düșük ve 
hassas tonları, seste fark edilebilecek bir 

bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör 
kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin 
etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve 
dinamik bir bas ses üretir.

Tașınabilir müzik için MP3 Link
MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına 
olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses 
kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma 
avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken 
tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine 
takmak olduğundan MP3 link son derece 
kullanıșlıdır.

USB/SD/MMC müzik çalma
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili 
USB Direct ve SD/MMC kart yuvaları 
üzerinden daha fazla dijital müziğe erișmenin 
rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız. Sadece 
cihazınızı Philips müzik sistemi üzerindeki USB 
portuna takın veya hafıza kartını SD/MMC kartı 
yuvasına takın; dijital müzik ve fotoğraflarınız 
doğrudan cihazdan çalınacak ve 
görüntülenecektir. Artık en sevdiğiniz anları 
aileniz ve arkadașlarınızla paylașabilirsiniz!
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Ses
• Ses Geliștirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, 

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, wOOx teknolojisi
• Çıkıș Gücü: 2x10W RMS / 2x20W müzik gücü
• Tip: LivingSound
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/așağı

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 4

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, SD/MMC kartı, USB flash sürücü
• Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü /

programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 
Parça, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Șarkı Arama

• Yükleyici Türü: Ön, Motorlu
• ID3 etiket desteği
• USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/

Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, 
Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM Stereo
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Tuner Geliștirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
• RDS: Program Türü, İstasyon Adı, Radyo Metni, 

RDS Saat Ayarı
• Ayarlanmıș istasyon: 20

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm

• Diğer bağlantılar: FM sabit helezon anten
• USB: USB ana bilgisayar
• 3,5 mm stereo hat giriși: MP3 Link

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma 

zamanlayıcısı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda
• Ekran Tipi: VFD ekranı
• Eko Güç Bekleme: 1 watt
• Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara 

monte edilebilir
• Göstergeler: DIM modu

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, 

Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
• Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 40 tușlu kumanda
• Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
• Kablolar: MP3 line-in kablosu

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

622 x 156 x 170 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 571 x 143 x 91 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,07 kg

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi 
taktirde ișitme duyunuz zarar görebilir.
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