
 

Philips
Micro System Hi-Fi

Reprodução de CD de MP3/WMA

design compacto

MCM148
Micro System integrado

Curta um som fantástico de um Micro System MCM148 realmente compacto e 
moderno. Ouça suas músicas favoritas em CD de MP3 otimizadas pelo potente Recurso 
dinâmico dos sons graves.

Enriqueça sua experiência sonora
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Potência total de 2x2 W RMS

Comece o dia do seu jeito
• Sintonia digital com 20 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• Timer desp./deslig. automático

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida
• Design compacto que cabe em qualquer lugar
• Controle remoto fácil de usar incluído
 



 Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua 
experiência musical, destacando o conteúdo de 
graves da música em qualquer nível de volume — do 
mais baixo ao mais alto — com o toque de um 
botão! As freqüências graves mais baixas geralmente 
se perdem quando se emprega um nível de volume 
muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de 
graves pode ser ativado, intensificando os níveis de 
graves, produzindo um som mais consistente, 
mesmo com o volume baixo.
MCM148/55

Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
Som
• Potência de saída: 2x2W RMS
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Caixas acústicas
• Caixa acústica principal: Woofer de 3 pol.

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD de MP3, CD de WMA, 

CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

20 faixas, Repetir/um/tudo/programa
• Tipo de carregador: Parte superior

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 20

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena de FM espiral fixa, 

Antena MW

Praticidade
• Alarmes: Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: LCD
• Cor da luz de fundo: Azul

Acessórios
• Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Manual do 

usuário, Folheto de garantia mundial
• Controle remoto: Controle remoto de 36 teclas
• Guia para início rápido: Espanhol, Português do 

Brasil, Inglês
• Manual do usuário: Espanhol, Português do Brasil, 

Inglês

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

148 x 233 x 216 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

134 x 230 x 152 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

370 x 270 x 326 mm
• Peso, incluindo embalagem: 4,5 kg
•
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