
 

 

Philips
Класическа микро 
озвучителна система

CD, FM
Лента
4 W

MC151
Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика
Опитайте превъзходния звук от изненадващо компактен дизайн. Класическата микро музикална 

система Philips ще подобри вашето жизнено пространство и ще обогати музикалните ви 

възприятия. Просто натиснете "Play", за да се насладите на изпълващите стаята динамични баси.

Обогатете своето звуково изживяване
• Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Касетен дек с автостоп
• Обща изходна мощност 4 W RMS

Започнете деня по ваш начин
• Таймер с функции за събуждане и заспиване
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение



 

MC151/12
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
Звук
• Изходна мощност: 2 x 2 W RMS
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 3" 
високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение/разбъркване/програмиране

• Технология на касетния дек: механичен

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник, MW антена

• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Комфорт
• Тип устройство за зареждане: отгоре
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цвят на подсветката: синьо

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 5.1 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

134 x 152 мм
• Височина на основния високоговорител: 

230 мм
• Ширина на опаковката: 370 мм
• Дълбочина на главния блок: 216 мм
• Височина на главния блок: 233 мм
• Височина на опаковката: 270 мм
• Дълбочина на опаковката: 326 мм
• Ширина на главния блок: 148 мм
•
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