
 

 

Philips
Sistema micro de música

CD, FM
4 W

MC1000
Para um sistema micro completo

Obcecado pelo som
Sintonize um som perfeito com um design inacreditavelmente compacto e elegante. O sistema 
micro MC1000 irá melhorar a sua vida e enriquecer a sua experiência de audição de música. Basta 
premir a tecla de reprodução para desfrutar de um som envolvente e de graves dinâmicos.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Reproduz discos de CD, CD-R e CD-RW
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Design compacto



 Reproduz CD, CD-R e CD-RW
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis 
com muitos discos disponíveis no mercado. Este 
sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de 
CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable 
Compatible) significa que o seu sistema de áudio é 
compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e 
CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são 
gravados uma vez e podem ser reproduzidos em 
qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos 
CD-RW podem ser gravados e reescritos várias 
vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores 
de CD de áudio compatíveis.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.
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Destaques
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
Som
• Potência de saída: Potência musical de 2 x 2 W 

RMS / 2 x 4 W
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 3"

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa
• Tipo de Carregamento: Topo

Sintonizador/recepção/transmissão

Conectividade
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Funcionalidades
• Tipo de carregador: superior

Acessórios
• Acessórios incluídos: IU / Manual do utilizador, 

Folheto de garantia mundial, Cabo de entrada de 
linha MP3

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 450 mm x 

208,5 mm x 158 mm
•
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