
 

 

Philips
Mikro HiFi systém

MCM167
Vychutnajte si hudbu 

so skvelým zvukom
Oceňte fantastický zvuk zo skutočne kompaktného a štýlového mikro systému MCM167. 
Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na diskoch MP3-CD, ktoré sú bohato zdokonalené 
výkonným dynamickým zvýraznením basov.

Viacero zdrojov pre viac možností
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
• Kazetová mechanika s automatickým zastavením

Kvalitný zvukový výkon
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO



 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.
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS s maximálnym 

výstupným výkonom hudby 20 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň 
nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
• Vstup Aux: Funkcia MP3 Link

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Rádiobudík
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, 

Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka, 
IFU/Návod na používanie

• Diaľkové ovládanie: 36 tlačidlové diaľkové 
ovládanie

• Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, 
holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky

• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

147 x 231 x 209 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

134 x 233 x 153 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
• Váha vrátane balenia: 5.1 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220-240 V
•
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