
 

 

Philips
Classic mikro zenei 
rendszer

• kazetta

MC147
A hangzás bűvöletében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével
Kivételes hang egy meglepően kompakt kialakítású készülékből. A Philips Classic mikro 
zenei rendszer megnöveli életterét, és gazdagabbá teszi zenehallgatási élményét. A 
dinamikus basszusok az egész helyiséget betöltik.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Automatikus leállítású kazettás deck
• 4 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért



 CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb 
kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez 
az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, 
CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson 
zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi 
zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt 
jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az 
újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az 
audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer 
lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón 
lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel 
készíthető, majd többször újraírható, és a 
kompatibilis audió-CD lejátszókon lejátszható.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

4 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 4 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Ébresztő és elalváskapcsoló

Több ébresztőóra rendelkezik különböző 
ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás 
rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a 

hagyományos hangjelzéses ébresztés között 
választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, 
hogy beprogramozhassa a beállított zene 
kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez 
a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha 
kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre 
ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére 
aludhat el.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

Kézreálló távvezérlő

A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az 
ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.
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Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2 W RMS
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen 

sorrendű/programozott
• Kazettás deck technológia: mechanikus

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: szalag
• Javított felvétel kazettára: CD-vel szinkronizált 

felvétel-indítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM rögzített spirális antenna, MW 

antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Betöltő típusa: felső
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: kék

Tartozékok
• Távvezérlő
• Egyebek: FM/MW antenna, Felhasználói kézikönyv
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 5,1 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 134 x 152 mm
• Fő hangszóró magassága: 230 mm
• Főegység mélysége: 216 mm
• Csomag szélessége: 370 mm
• Főegység magassága: 233 mm
• Csomag magassága: 270 mm
• Főegység szélessége: 148 mm
• Csomag mélysége: 326 mm
•
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