
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

CD, FM
4 W

MC1000
Komplett mikrorendszer

A hangzás bűvöletében
Kivételes hang egy meglepően kompakt és fényes kialakítású készülékből. Az MC1000 
mikro rendszer hozzájárul otthona kényelmének fokozásához, és gazdagabbá teszi 
zenehallgatási élményét. A dinamikus mélyhang az egész helyiséget betölti.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás



 CD, CD-R és CD-RW lejátszása
A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható 
lemezformátummal kompatibilisek. Ez az 
audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és 
CD-RW forrásokból hallgasson zenét. A CD-RW 
kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-
R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket 
lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre 
egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón 
lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször 
készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak 
kompatibilis audio CD lejátszókon játszható le.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
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Fénypontok
• Hangolási sávok: FM sztereó
Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W 

zenei teljesítmény
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program
• Betöltő típusa: Felső rész

Hangolóegység/Vétel/Adás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem
• Betöltő típusa: felső

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: IFU / Használati útmutató, 

Nemzetközi garancialevél, MP3 vonalbemeneti 
kábel

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 450 mm x 208,5 

mm x 158 mm
•
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