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Microsistem muzical

CD, FM
4 W

MC1000
Microsistem all-in-one

Obsedat de sunet
Conectaţi-vă la sunetul superb care provine dintr-un design surprinzător de compact şi de subţire. 

Microsistemul MC1000 vă va optimiza spaţiul de locuit, îmbogăţindu-vă în acelaşi timp experienţa de 

ascultare a muzicii. Doar apăsaţi Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, ce umplu camera.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Tuner FM pentru divertisment la radio
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design compact



 Redare CD, CD-R și CD-RW
Philips este cunoscut pentru crearea de produse 
compatibile cu numeroase discuri disponibile pe 
piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de 
muzica de pe CD, CD-R și CD-RW. CD-RW 
(compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că 
sistemul dvs. audio poate reda atât discuri 
înregistrabile (CD-R), cât și discuri reinscriptibile 
(CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o 
singură dată și pot fi redate de orice player audio de 
CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi 
înregistrate și reînregistrate de mai multe ori și pot fi 
redate doar de playerele CD audio compatibile.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Repere
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală 2x2 W RMS / 2x4 

W
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Difuzoare
• Difuzor principal: Woofer de 3"

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program
• Tip încărcător: Tabel de pagini

Tuner/Recepţie/Transmisie

Conectivitate
• Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Confort
• Tip încărcător: sus

Accesorii
• Accesorii incluse: IFU / Manual de utilizare, 

Certificat de garanţie internaţională, Cablu Line-in 
MP3

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 450 mm x 208,5 mm x 

158 mm
•
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