
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

CD, FM
4 W

MC1000
Univerzálny mikro systém

Posadnutí zvukom
Nalaďte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom a elegantnom dizajne. Mikrosystém 
MC1000 zdokonalí váš životný priestor a obohatí zážitok z počúvania hudby. Stačí stlačiť 
tlačidlo prehrávania a bude znieť dynamický basový zvuk, ktorý vyplní celú miestnosť.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Kompaktný dizajn



 Prehráva CD, CD-R a CD-RW
Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, 
ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov 
dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní 
počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-
RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) 
znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať 
nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné 
disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať 
jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom 
prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné 
viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich 
prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch 
zvukových diskov CD.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.
MC1000/12

Hlavné prvky
x 158 mm
•

Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 2 W RMS/2 x 

4 W
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program
• Typ zásobníka: Horná časť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: zvrchu

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: IFU/Návod na používanie, 

Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, 
Vstupný kábel pre MP3

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 450 mm x 208,5 mm 
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