
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

Kassett

MC147
Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik
Ställ in dig på ett suveränt ljud i ett förvånansvärt kompakt utförande. Med Philips klassiska 
mikromusiksystem blir ditt hem snyggare och din musikupplevelse rikare. Tryck bara på 
uppspelningsknappen och njut av ett dynamiskt basljud som fyller hela rummet.

Berika din ljudupplevelse
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Kassettdäck med autostopp
• Total uteffekt på 4 W RMS

Starta dagen som du vill
• Väcknings- och insomningsfunktion
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Passar var som helst och vem som helst
• Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet



 Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som 
är kompatibla med många skivformat som är 
tillgängliga på marknaden. Med det här 
ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, 
CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel 
betyder att ljudsystemet kan spela upp både 
CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor 
kan du spela in en gång och de kan användas i 
alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela 
över redan inspelad information många gånger, 
och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

4 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
4 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Väcknings- och insomningsfunktion

Många väckarklockor har olika larmalternativ. 
Med den här klockradion från Philips kan du 

vakna till radio eller en traditionell larmsignal. 
Med insomningstimern kan du programmera 
tidslängden för musiken så att den 
sammanfaller med hur länge det normalt tar 
för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på 
en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med 
en stadig ton eller om du vill lyssna på musik 
när du ska somna, har den här allt.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Praktisk fjärrkontroll

Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen 
behöver du bara luta dig tillbaka.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 2 W RMS
• Volymkontroll: upp/ned
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Högtalarelement: 3 tums woofer

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program
• Kassettdäcksteknik: mekanisk

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: räkneverk
• bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad 

inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-fixerad antennövergång, MW-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• typ av laddare: toppmatad
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD-display
• Färg på bakgrundsbelysning: blå

Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Övrigt: FM/MW-antenn, Bruksanvisning
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 5,1 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 134 x 152 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 230 mm
• Huvudenhet, djup: 216 mm
• Paketbredd: 370 mm
• Huvudenhet, höjd: 233 mm
• Paketbredd: 270 mm
• Huvudenhet, bredd: 148 mm
• Pakethöjd: 326 mm
•
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