
 

 

Philips
Микро музикална система

CD, FM
4 W

MC1000
Микро система "всичко в едно"

Завладяващ звук
Опитайте отличния звук от изненадващо компактен и елегантен дизайн. Микросистемата 

MC1000 ще подобри вашето жизнено пространство и ще обогати музикалните ви възприятия. 

Трябва само да натиснете Play, за да се насладите на изпълващите стаята динамични баси.

Обогатете своето звуково изживяване
• Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• FM тунер за слушане на радио
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Компактна конструкция



 Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-
RW
Фирмата Philips е известна с това, че продуктите 
й са съвместими с много дискове, предлагани на 
пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се 
радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW 
дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми 
CD дискове) означава, че вашата аудиосистема 
може да възпроизвежда както CD дискове за 
еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми 
CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да 
се записват един път и да се възпроизвеждат на 
всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете 
могат да се записват и презаписват много пъти и 
да се възпроизвеждат само на съвместими аудио 
CD плейъри.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.
MC1000/12

Акценти
• Тип устройство за зареждане: Отгоре мм x 158 мм
•

Звук
• Изходна мощност: 2x2W RMS / 2x4W 
музикална мощност

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео

Възможности за свързване
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

Удобство
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: IFU / Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, 
Кабел за линеен вход - MP3

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 450 мм x 208,5 
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