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Ljud
• Uteffekt: 2x150 watt musikeffekt
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, 

Digital ljudkontroll 4 lägen, VEC (Virtual 
Environment Control)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-tums tweeter, 3-vägs, 5,25 

tums woofer, Basreflexhögtalare, Löstagbara 
högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 

99 spår, Repetera/en/skiva/program, Blandad 
uppspelning

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• Antal skivor: 5
• uppspelningsläge för PC Link: Programmet Music 

Match medföljer, Leta MP3-musik med 
fjärrkontrollen, Information om spår + spellista, 
Trådlös Wi Fi-anslutning

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Nyheter, Programtyp, Radio-text, RDS-

klocka, Stationsnamn
• Kanalförinställningar: 40
• Radioband: FM-stereo, MW
• Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel 

installation (Plug & Play)

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm

• Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11b)

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• CD-ROM: installationsskiva
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM/MW-

antenn, Trådlös USB-adapter
• Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Programvara
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Nätverksinställning
• Drivrutin för trådlös USB-adapter

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium-klass 300 MHz eller snabbare
• USB: Ledig USB-port

Mått
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

175 x 285 x 247 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

525 x 400 x 414 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

175 x 285 x 340 mm
• Vikt inkl. förpackning: 13 kg
•

Mikrosystem
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-02-12

Version: 4.0.5

12 NC: 9073 100 11877
EAN: 87 10895 80545 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
MCW

Produkt

Inbyggd W

Trådlös U
Med Wirele
Philips-audi
komplicera
standard fö
Du behöver
USB-adapte
datorn. Kon
gör naviger
dem för MP
strömma fr
platser i he

Bläddra b

Enkel nav

50 timma
MP3 är en 
digitala mu
utan att lju
utsträcknin
timmar mu
spela upp 5
ljudkomprim
av ljudfiler.

Klass D-fö
I en digital 
signaler till 
digitala kva
demoduleri
förstärkta d
digitalt ljud 
Dessutom ä
effektivare 
här högre e
förstärkare

2x75 W R
770/22

fördelar

i Fi 802

SB-adap
ss PC Link 

osystem via
de nätverks
r trådlösa nä
 bara insta
rn och sed
trollerna på
ingen enkel
3-filerna p

ån datorn t
mmet. Inga

land låta

igering

rs MP3-C
revolutioner
sikfiler kan 
dkvaliteten 
g. På en end
sik. Med en
0 timmar m
eringsform

rstärkar
Class D Am
digitala och
litet. Signale
ngsfilter för 
igitala ljude
kan erbjuda
r en digital 

jämfört med
ffektiviteten
 med litet fo

MS/ 2500
,11b

ter
kan du ansluta datorn till ett 
 en Wi Fi™-anslutning utan några 
inställningar. WiFi™ är en 
tverk (kallas även IEEE802.11b). 

llera drivrutinen för den trådlösa 
an ansluta USB-adaptern till 
 ljudsystemet och fjärrkontrollen 

 och du kan dessutom använda 
å datorn. Låt dina MP3-favoriter 
ill Philips-audiosystemet från alla 
 kablar behövs!

rna på datorn

D-spelning
ande komprimeringsteknik där 
göras upp till 10 gånger mindre 
försämras i någon större 
a CD kan du lagra upp till 10 

 CD-växlare för fem skivor kan du 
usik. MP3 är ett vanligt 

at för snabb och enkel överföring 

e
plifier™ konverteras analoga 
 därefter förstärks signalens 
n skickas sedan genom ett 
att ges den slutliga kvaliteten. Det 
t ger dig alla de fördelar som 
, inklusive förbättrad ljudkvalitet. 

Class D Amplifier™ mer än 90 % 
 traditionella AB-förstärkare. Den 
 kan du glädjas åt i en kraftfull 
otprint.

 W PMPO

http://www.philips.com

