
 

 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MC127
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem
Wsłuchaj się w doskonały dźwięk, jaki zapewnia to zaskakujące, kompaktowe i eleganckie urządzenie. 

Mikrowieża MC127 podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania 

towarzyszące słuchaniu muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby móc cieszyć się dynamicznymi 

basami wypełniającymi pomieszczenie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Kompaktowa konstrukcja
• Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania



 Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
MC127/91

Zalety
• Pamięć stacji: 20 • Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2x2 W RMS / 2x4 W mocy 

muzycznej
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty
• Sposób ładowania: Góra

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia
• Sposób ładowania: góra

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Broszura 

gwarancyjna (cały świat)
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 15 przyciskami

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

152 x 175 x 250 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

132 x 175 x 158 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

480 x 220 x 238 mm
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