
 

 

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

Αναπαραγωγή CD

MC1000
Ηχοσύστημα Micro όλα σε ένα

Πάθος με τον ήχο
Συντονιστείτε στον εξαιρετικό ήχο ενός συστήματος που έχει εκπληκτικά μικρό μέγεθος και 

κομψή σχεδίαση. Το ηχοσύστημα MC1000 Micro θα στολίσει το χώρο σας και θα εμπλουτίσει την 

εμπειρία μουσικής - απλώς πατήστε το play και απολαύστε ήχο με δυναμικά μπάσα που γεμίζουν 

το δωμάτιο.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R και CD-RW
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle
• Μικρό μέγεθος



 Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW
Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα 
οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα 
σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, 
CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW 
σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει 
τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-
R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-
Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να 
εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν 
σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW 
μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να 
αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. 
Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα 
ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link 
είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Χαρακτηριστικά
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
Ήχος
• Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x2W RMS / 2x4W
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 3"

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Συνδεσιμότητα
• Άλλες συνδέσεις: Σταθερή κεραία FM
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: IFU / Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, 
Καλώδιο εισόδου MP3

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 450 χιλ. x 208,5 
χιλ. x 158 χιλ.

•
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