
 

 

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

Cassette

MC147
Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek
Stem af op een fantastisch geluid uit een verrassend compact ontwerp. Het klassieke Philips-
micromuzieksysteem verbetert uw leefruimte en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk 
gewoon op de afspeelknop om te genieten van ruimtevullende, dynamische basgeluiden.

Verrijk uw luisterervaring
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Cassettedeck met autostop
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Begin de dag op uw manier
• Wekker- en sleeptimerfuncties
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Past overal, in elke levensstijl
• Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak



 CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten 
die compatibel zijn met veel typen discs. Met 
dit audiosysteem kunt u genieten van muziek 
op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-
Rewritable Compatible) betekent dat uw 
audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) 
als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op 
CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u 
kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-
CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen 
geschikt voor meerdere keren opnemen of 
beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een 
compatibele audio-CD-speler.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

4 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 4 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Wekker en sleeptimer

Veel wekkers hebben verschillende soorten 
alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u 

met de radio of het traditionele zoemeralarm. 
Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd 
programmeren voor muziek wanneer u gaat 
slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een 
zoemeralarm met een monotone toon of naar 
uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat 
slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Handige afstandsbediening

Met een handige afstandsbediening voor meer 
bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te 
gaan zitten en te ontspannen.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo, MW
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-

antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak
• Ladertype: Bovenzijde
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: LCD-display
• Kleur van achtergrondverlichting: blauw

Accessoires
• Afstandsbediening
• Overig: FM/MW-antenne, Gebruikershandleiding
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 5,1 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

134 x 152 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 230 mm
• Diepte hoofdunit: 216 mm
• Breedte van de verpakking: 370 mm
• Hoogte hoofdunit: 233 mm
• Hoogte van de verpakking: 270 mm
• Breedte hoofdunit: 148 mm
• Diepte van de verpakking: 326 mm
•
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