
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

CD, FM
4 W

MC1000
Universāla mikro sistēma

Pārņemti ar skaņu
Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompaktas un plānas konstrukcijas. MC1000 mikro sistēma 
papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši nospiediet 
atskaņošanas taustiņu, lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• FM uztvērējs radio baudīšanai
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam
• Kompakts dizains



 Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir 
saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem 
diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no 
CD,CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar 
pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu 
sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus 
(CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-
RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un 
atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt 
CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas 
reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD 
atskaņotājiem.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot 
MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. 
MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt 
iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas 
kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai 
jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio 
sistēmu.
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Izceltie produkti
• Uztvērēja joslas: FM stereo
Skaņa
• Izejas jauda: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W mūzikas jauda
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 3" zemfrekvenču skaļrunis

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, 

programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma
• Ielādētāja tips: Augšdaļa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Savienojamība
• Citi savienojumi: FM fiksētā spirālveida antena
• Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: augšdaļa

Piederumi
• Iekļautie piederumi: IFU / lietotāja rokasgrāmata, 

Vispasaules garantijas brošūra, MP3 līnijas ieejas 
kabelis

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 450 mm x 

208,5 mm x 158 mm
•

Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

Specifikācijas
Mikro mūzikas sistēma
CD, FM 4 W

http://www.philips.com

