
 

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3

MCM390
Lytt til MP3-CD-musikk 

på din måte
Denne stilige og kompakte skjønnheten i tre slår virkelig ifra seg. Den kombinerer 
enestående ytelse og nødvendige funksjoner uten at det går ut over det estetiske, så bare 
len deg tilbake og lytt til musikken på din måte.

Lenger avspillingstid, større glede
• 10 timer med MP3-CD-musikk

En rikere lydopplevelse
• Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W musikkeffekt

Start dagen på din måte
• Vekkeklokke og Sleep Timer
• Logisk kassettspiller
• Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Låter bra også
• Elegante høyttalere i tre
 



 10 timer med MP3-CD-musikk
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en 
revolusjonerende komprimeringsteknologi 
som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil 
ti ganger mindre uten at det går ut over lyden 
i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring 
av lydfiler, og har blitt standard 
lydkomprimeringsformat på Internett.

Incredible Surround™
Incredible Surround er en lydteknologi fra 
Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik 
at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med 
den nyeste teknologien for elektronisk 
faseforskyvning blander Incredible Surround 
lyder fra venstre og høyre på en slik måte at 
den utvider den virtuelle avstanden mellom de 
to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer 
stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig 
lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du 
nyte fullstendig surround-lyd med større 
dybde og bredde, uten bruk av ekstra 
høyttalere.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme musikken også når 
du senker volumet.
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• Automatisk digital tuning • Vekt, inkl. emballasje: 8,43 kg
•

Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 30 watt musikkeffekt
• Lydforbedringer: Incredible Surround, Digital 

lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking 
(DBB)

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, 4" woofer, Piezo-
diskanthøyttaler, Avtagbare høyttalergriller

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
• ID3 Tag-støtte
• Lastetype: topp
• Kassettspillerteknologi: Logisk
• Avspillingsmodi for kassett: Elektronisk 

hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk

Lydopptak
• Innspillingsmedium: Bånd
• Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-

opptak, Timer for opptak fra tuner, Automatisk 
innspillingsnivå

Tuner/mottak/overføring

• RDS: Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-
klokkeinnstilling

• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Sleep 

timer
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: Blå
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne
• Fjernkontroll: 21-tasters

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 148 x 235 x 258 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

142 x 235 x 212 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 342 x 312 x 446 mm
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