
 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MC145
Nagyszerű hangzás, kompakt 

kialakítás
Nagyszerű hangzás, kompakt, elegáns kialakítás! A klasszikus vonalvezetésű MC145 
dinamikus hangzást nyújt, és minden olyan funkciót biztosít, mely révén a hallgató 
ízlésének megfelelő zenei élményben részesülhet.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
• Automatikus leállítású sztereó magnó
• Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
• 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

Ébredjen a CD vagy rádió hangjára
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás
 



 Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen 
legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó 
szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a 
hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek 
ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés 
beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele 
esetén is.
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Fénypontok
• Állomásbeállítások: 20
Hang
• Kimenő teljesítmény: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W zenei 

teljesítmény
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program
• Betöltő típus: Oldal teteje
• kazettaegységes technológia: Mechanikus

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna, 

MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Kék

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna
• Távvezérlő: 19 gombos, akkumulátorral

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

168 x 224 x 214 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

130 x 224 x 213 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

496 x 308 x 284 mm
• Súly csomagolással együtt: 5,7 kg
•
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