
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi

MC147
Sunet superb dintr-un 

design compact
Conectaţi-vă la sunetul superb care vine dintr-un design surprinzător de compact. Microsistemul 
MC147 vă va îmbunătăţi spaţiul de locuit, îmbogăţindu-vă experienţa de ascultare a muzicii. Doar 
apăsaţi Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, care umplu camera.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Casetofon stereo cu oprire automată
• Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Începeţi ziua cum doriţi
• Timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design compact, adaptabil oriunde
• Telecomandă ușor de utilizat inclusă



 Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
MC147/12

Repere
• Setări prestabilite staţie: 20 •
Sunet
• Putere de ieșire: 2X2 W RMS
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 3"

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Cassette Deck Technology: Mecanic

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată 

de pe CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM, Antenă 

MW
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Comoditate
• Alarme: Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Albastru

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW, IFU / Manual de 

utilizare, Certificat de garanţie
• Telecomandă: Telecomandă cu 24 butoane

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 233 x 216 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

134 x 230 x 152 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

370 x 270 x 326 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,1 kg
Data apariţiei 2013-05-10

Versiune: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Microsistem Hi-Fi

http://www.philips.com

