
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

CD, FM
kazetta
4 W

MC151
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 hangélményt
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Automatikus leállítású kazettás deck
• 4 W RMS kimeneti 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



 

MC151/12
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2 W RMS
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 3"-es mély/közép 

hangszóró

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

sorrendű/programozott
• Kazettás deck technológia: mechanikus

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Programhelyek: 20
• Antenna: rögzített FM huzalantenna, MW antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

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

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

Tartozékok
• Távvezérlő
• Egyéb: 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 hangsugárzó magassága: 230 mm
• Csomag szélessége: 370 mm
• Főegység mélysége: 216 mm
• Főegység magassága: 233 mm
• Csomag magassága: 270 mm
• Csomag mélysége: 326 mm
• Főegység szélessége: 148 mm
•
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