
 

 

Philips
Klassisk mikrolydanlegg

• Bånd

MC147
Lidenskap for lyd

Slapp av med glimrende musikk
Få suveren lyd fra en overraskende kompakt design. Det klassiske mikromusikkanlegget 
fra Philips forbedrer både rommet og lytteopplevelsen. Bare trykk på play, så fyller 
dynamiske basslyder rommet.

En rikere lydopplevelse
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Kassettspiller med autostopp
• 4 W RMS total utgangseffekt

Start dagen på din måte
• Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Passer alle steder og til alle livsstiler
• Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet



 Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er 
kompatible med mange plater som er 
tilgjengelige på markedet. Med dette 
lydsystemet kan du glede deg over musikk fra 
CD, CD-R og CD-RW. Én CD kan inneholde 
opptil 10 timer med musikk. CD-RW (CD-
Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet 
kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-
R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-
plater kan du ta opp på én gang, og deretter 
kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-
RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de 
kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

4 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
4 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttaleren.

Vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige 
alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med 

radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep 
Timer-funksjonen kan du programmere ønsket 
tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer 
med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. 
Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, 
enten det er en morgenalarm som har en fast 
tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din 
når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk 
på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling 
for å lagre frekvensen. Med forvalgte 
radiostasjoner som kan lagres, får du raskt 
tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte 
søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Praktisk fjernkontroll

Med en praktisk fjernkontroll for større 
anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er 
å lene deg tilbake og slappe av.
MC147/12

Høydepunkter
Klassisk mikrolydanlegg
Bånd



Utgivelsesdato  
2013-06-14

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS
• Volumkontroll: opp/ned
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 3" woofer

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
• Kassettspillerteknologi: mekanisk

Lydopptak
• Innspillingsmedium: bånd
• Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-

opptak

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo, MB
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: Avstemt FM-piskantenne, MB-antenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Plateilegg: topp
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: LCD-display
• Bakbelysningsfarge: blå

Tilbehør
• Fjernkontroll
• Andre: FM/MB-antenne, Brukerhåndbok
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 5.1 kg
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 134 x 152 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 230 mm
• Hovedenhetens dybde: 216 mm
• Emballasjebredde: 370 mm
• Hovedenhetens høyde: 233 mm
• Emballasjehøyde: 270 mm
• Hovedenhetens bredde: 148 mm
• Emballasjedybde: 326 mm
•
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