
dtwarzanie MP3-CD
O
w wyrafi

Zaprojektow

ten cechuje 

dźwiękiem z

Więce
• 10 g

Wzbo
• Incre
• Cyfr
• Dyn
• Moc

Zaczn
• Budz
• Stro
• Intel

To te
• Eleg
nowanym stylu i z rewelacyjną jakością dźwięku

any specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i styl, zestaw 

jakość i wyrafinowanie. Obudź w sobie audiofila i ciesz się wzbogaconym 

 płyty MP3-CD płynącym przez potężne, dynamiczne głośniki.

j muzyki, więcej radości
odzin muzyki z MP3-CD

gać swoje muzyczne doznania
dible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
owa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
amiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
 muzyczna 2x25 W RMS/2x50 W

ij dzień, jak lubisz
enie i Zasypianie
jenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
igentny magnetofon

ż brzmi wspaniale
anckie głośniki w drewnie
 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3

MCM510



 

Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x50 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 4 

tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne 
wzmocnienie basów

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass 

Reflex, Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy 
piezo, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Góra
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Sterowanie cyfrowe
• Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja 

prędkości, Full Auto Stop, Licznik taśmy

Nagrywanie audio
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

zsynchronizowane nagrywanie z CD, Timer 
nagrywania z tunera, automatyczny poziom 
nagrywania

Tuner/odbiór/transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

• RDS: Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją 
RDS

• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.

Wygoda
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z kasety, 
Wyłącznik czasowy

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: FTD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
• Pilot zdalnego sterowania: 21-przyciskowy

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

175 x 254 x 315 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

175 x 254 x 214 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

408 x 348 x 524 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 12 9 kg
•
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