
 

 

Philips
Classic mikro skaņu 
sistēma

CD, FM
Lente
4 W

MC151
Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku
Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompaktas konstrukcijas. Philips classic mikro mūzikas 
sistēma papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši 
nospiediet Play (Atskaņot), lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• Automātiskās aptures kasešu nodalījums
• 4 W RMS kopējā izejas jauda

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām



 

MC151/12
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
Skaņa
• Izejas jauda: 2 x 2 W RMS
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/

programmu
• Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo, MW
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM fiksētā spirālveida antena, MW antena
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Savienojamība
• Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: augšdaļa
• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LCD displejs
• Fona apgaismojuma krāsa: zila

Piederumi
• Tālvadības pults
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Bruto svars: 5,1 kg
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 134 x 152 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 230 mm
• Iesaiņojuma platums: 370 mm
• Ierīces dziļums: 216 mm
• Ierīces augstums: 233 mm
• Iesaiņojuma augstums: 270 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 326 mm
• Ierīces platums: 148 mm
•
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