
 

 

Philips
Classic-
mikromusiikkijärjestelmä

Nauha

MC147
Hulluna ääneen

Rentoudu hyvän musiikin parissa
Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. Philips Classic -
mikromusiikkijärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. 
Paina vain toistopainiketta, ja dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.

Tehosta äänentoistoa
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
• Kokonaislähtöteho 4 W RMS

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herätys- ja uniajastintoiminnot
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin
• Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta



 Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka 
ovat yhteensopivia monien markkinoilla 
olevien levytyyppien kanssa. Tässä 
äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, 
CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-
yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä 
CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-
Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-
levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi 
toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-
levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, 
ja niiden toistaminen on mahdollista vain 
yhteensopivissa CD-soittimissa.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

4 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 4 W RMS. 
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Herätystoiminto ja uniajastin

Monissa herätyskelloissa on useita 
herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin 

kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai 
perinteisen äänimerkkiherätyksen. 
Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin 
pituuden sen mukaan, miten nopeasti 
tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on 
kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin 
tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin 
lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Kätevä kaukosäädin

Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit 
rentoutua sohvallasi.
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Ääni
• Lähtöteho: 2 x 2 W RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/

ohjelmointi
• Kasettidekin tekniikka: mekaaninen

Äänen tallennus
• Tallennusväline: nauha
• Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen 

synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, MW
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: Kiinteä FM-antennisovitin, MW-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Lataajan malli: päältä ladattava
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: sininen

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: KYLLÄ
• Muuta: FM/MW-antenni, Käyttöopas
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 5,1 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 134 x 152 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 230 mm
• Päälaitteen syvyys: 216 mm
• Pakkauksen leveys: 370 mm
• Päälaitteen korkeus: 233 mm
• Pakkauksen korkeus: 270 mm
• Päälaitteen leveys: 148 mm
• Pakkauksen syvyys: 326 mm
•
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