
P3-CD müzikten istediğiniz
M
keyfi alın
Kompakt ve şık, bu zarif, ahşap kaplamalı güzellik, hem güçlü hem güvenilir. Üstün 

performans ve çok önemli fonksiyonları estetik bir görünümle birleştirir ve arkanıza 

yaslanıp, istediğiniz müzikten istediğiniz şekilde keyif almanızı sağlar.

Daha uzun dinleme, daha büyük keyif
• 10 saatlik MP3-CD müzik

Ses deneyiminizi zenginleştirin
• Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
• Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
• 2x15W RMS/2x30W müzik gücü

Güne kendi tarzınızda başlayın
• Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
• Logic kaset deki
• Dijital radyonun, daha çok rahatlık sağlamak için 40 istasyon hafızası vardır

Mükemmel sesler
• Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler
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Ses
• Çıkış Gücü: 2x30 Wat müzik çıkış gücü
• Ses Geliştirme: Incredible Surround, Dijital Ses 

Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör 

Sistemi, 4" woofer, Piezo tweeter, Hoparlör 
kapakları çıkartılabilir

Tekrar çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rastgele 
Çalma (Shuffle)

• ID3 etiket desteği
• Yükleyici Türü: Üst
• Kaset Dek Teknolojisi: Logic
• Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü, 

Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

Ses kaydı
• Kayıt Ortamı: Teyp
• Tape Kayıt Geliştirmesi: CD Eşzamanlı Kayıt 

Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, 
Otomatik Kayıt Seviyesi

Tarama/Alma/Aktarma
• Otomatik dijital istasyon bulma

• RDS: İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
• İstasyon hafızası: 40
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik
• Aux girişi: Line in (hat girişi)
• Kulaklık: 3,5 mm
• Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni

Kolaylıklar
• Alarmlar: Saatli CD, Saatli Radyo, Saatli teyp, 

Uyku zamanlayıcısı
• Saat: Ana ekranda
• Görüntü Tipi: LCD
• Arkadan renkli ışıklandırma: Mavi
• Eco Güç Bekleme: 1 Watt

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: FM/MW Anten
• Uzaktan kumanda: 21 tuş

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 148 x 235 x 258 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

142 x 235 x 212 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

342 x 312 x 446 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 8.43 kg
•
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0 saatlik MP3-CD müzik
P3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. 
P3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde 

nemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar daha 
üçük boyutlara getirilebildiği, devrim niteliğinde bir 
ıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca 
ktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle MP3 , 
nternet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma 
ormatı haline gelmiştir.

ncredible Surround™
ncredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını 
iddi şekilde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı 
ağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle 
lektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible 
urround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör 
rasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. 
aha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük 
lçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. 
ncredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, 
aha derin ve geniş sesli  surround ses elde etmenizi 
ağlar.

ijital Ses Kontrolü
ijital Ses Kontrolü, belirli müzik stillerini optimize 
tmek için frekans bantlarını kontrol eden hazır modlar 
rasından seçim yapmanıza olanak verir. Çeşitli ses 
yarları arasından seçim yapabilirsiniz: Optimum, Jazz, 
ock, Tekno, Pop veya Klasik. Her modda ses 
engesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçtiğiniz 
üzik stilindeki en önemli ses frekanslarının 

eliştirilmesi için grafik ekolayzer teknolojisi kullanılır. 
ijital Ses Kontrolü, çalmakta olduğunuz müzik türüne 
ygun ses dengesini ayarlayarak, müziğinizden en iyi 
onucu almanızı sağlar.

inamik Bas Kuvvetlendirme
inamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan 

ükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas 
çeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst 
üzeye çıkartır. Ses yüksekliği düşük seviyeye 
etirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. 
una karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek 

çin Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini 
zalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
ıkartabilirsiniz.
MCM390/22

Teknik özellikler Ürün özellikleri

Mikro Hi-Fi Sistem
MP3  


