
 

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MC145
Świetny dźwięk i niewielka 

konstrukcja
Wspaniały dźwięk w zwartej, eleganckiej obudowie! Ten klasyczny zestaw MC145 
zapewnia doskonały dynamiczny dźwięk oraz najważniejsze funkcje, pozwalające cieszyć 
się muzyką.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
• Całkowita moc wyjściowa 2x2 W RMS

Budzenie się przy muzyce z CD lub radia
• Budzenie i Zasypianie
• Strojenie cyfrowe z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Małe wymiary
 



 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.
MC145/12

Zalety
• Waga wraz z opakowaniem: 5,7 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 audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

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

Mechaniczna

Nagrywanie audio
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.

Wygoda
• Budzenie: Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Niebieski

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
• Pilot zdalnego sterowania: 19-przyciskowy z 

baterią

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

168 x 224 x 214 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

130 x 224 x 213 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

496 x 308 x 284 mm
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