
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

CD, FM
4 W

MC1000
Monitoiminen mikrojärjestelmä

Hulluna ääneen
Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. MC1000-mikrojärjestelmä 
täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. Paina vain 
toistopainiketta, niin dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.

Tehosta äänentoistoa
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Kuuntele FM-radiota
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin
• Kompakti muotoilu



 CD-, CD-R- ja CD-RW-toisto
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat 
yhteensopivia monien markkinoilla olevien 
levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä 
voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-
yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R 
(CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -
levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa 
vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-
soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa 
useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista 
vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Kohokohdat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 450 x 208,5 x 158 mm
•

Ääni
• Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma
• Levyn syöttö: Päältä ladattava

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

Liitännät
• Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo

Käytön mukavuus
• Lataajan malli: päältä ladattava

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, MP3-linjatulokaapeli
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