
precie música em CD 
A
MP3
Compacta e

Combina um

a estética. Po

Audiç
• 10 h

Enriqu
• Con
• Dyn
• Incre
• Potê

Come
• Des
• Sinto

E que
• Altif
 à sua maneira.
 elegante, esta maravilha com acabamento em madeira é potentíssima. 

 desempenho soberbo com funcionalidades essenciais, sem comprometer 

r isso, sente-se e aprecie a música à sua maneira.

ão prolongada, maior diversão
oras de música no CD de MP3

eça a sua experiência sonora
trolo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
amic Bass Boost para graves profundos e prolongados
dible Surround™ para maior prazer sonoro
ncia musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

ce o dia à sua maneira
pertar e Temporizador
nização digital de 20 estações predefinidas para maior conveniência

 óptimo som
alantes elegantes em madeira
 

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MP3

MCM190



 

Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x10 watts
• Melhoramento do Som: Incredible Surround, 

Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass 
Boost

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de 

Altifalantes de Graves

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: Repetir/um/

tudo/programa, Reprodução Aleatória, 10 faixas 
MP3-CD programáveis, 20 Faixas CD 
Programáveis

• Tipo de Carregamento: Topo
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
• Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo 

Electrónico de Velocidade

Gravação de Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível de 

Gravação Automático, Gravação Sincronizada de 
CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Conectividade
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM, Antena 

MW

Conveniência
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Cor-de-laranja

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena AM
• Telecomando: 21 teclas

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

148 x 235 x 258 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

142 x 235 x 212 g mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

446 x 312 x 342 mm
• Peso incl. Embalagem: 7,3 kg
•
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