
 

 

„Philips“
Muzikos mikrosistema

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350
Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų
Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „Audio in“, mėgstamiausių muzikos atlikėjų klausykitės per 

nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje galima leisti MP3 ir R/RW formato 

kompaktinius diskus; joje įmontuoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir stulbinamus 

žemuosius dažnius.

Neribotas klausymosi malonumas
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Skaitmeninio garso valdymas
• 130 W RMS maksimali išvesties galia

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui



 „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis 
patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės 
muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB 
Direct“.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

130 W RMS maksimali išvesties galia
130 W RMS maksimali išvesties galia

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite 
mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši 
sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių 
sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių 
vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių 
garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs 
žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau 
iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir 
sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose 
žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų 
dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema 
išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir 
sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninio garso valdymas
Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto 
nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus 
skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti 
klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas 
naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri 
automatiškai suderina garso balansą ir padidina 
svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso 
dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso 
valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso 
balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie 
leidžiamos muzikos tipo.
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Specifikacijos
Garsas
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 130 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, 4 col. žemų dažnių 

garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų 

takelių, Kartoti/vieną/visas/programas, Maišyti 
grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Įdėjimo būdas: Dėklas, Motorizuotas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Antena: FM antena (75 ohm)

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Ausinės: 3,5 mm
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: Garso 
įvestis

• Kitos jungtys: FM antena

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: VFD ekranas
• Išsijungimo laikmatis

Priedai
• Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės 

garantijos lapas
• Nuotolinis valdymas
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio plotis: 249 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 128 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 275 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

140 x 210 mm
• Bendras svoris: 7,4 kg
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 262 mm
• Grynas svoris: 6,2 kg
• Pakuotės gylis: 281 mm
• Pakuotės aukštis: 337 mm
• Pakuotės plotis: 486 mm
•

Išleidimo data 2016-06-17

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Ypatybės
Muzikos mikrosistema
CD, MP3-CD, USB, FM

http://www.philips.com

