
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

CD, FM
Kasetė
4W

MC151
Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Pasinerkite į neprilygstamos kokybės garsą, kurį skleidžia kompaktiškas įrenginys. Klasikinė „Philips“ 
muzikos mikrosistema pagražins jūsų gyvenamąją erdvę ir praturtins klausymosi pojūčius. Tiesiog 
paspauskite „Play“ (Leisti) ir mėgaukitės kambarį užpildančiais dinamiškais žemųjų dažnių garsais.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Automatinio sustabdymo kasetės dėklas
• 4 W RMS bendra išvesties galia

Pradėkite dieną savaip
• Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto



 

MC151/12
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė •
Garsas
• Išvesties galia: 2 x 2 W RMS
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine 

tvarka/programuoti
• Kasetės dėklo technologija: mechaninė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena, MW 

antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)

įvestis

Patogumas
• Įdėjimo būdas: Viršuje
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: Mėlynas

Priedai
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 5,1 kg
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

134 x 152 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 230 mm
• Pakuotės plotis: 370 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 216 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 233 mm
• Pakuotės aukštis: 270 mm
• Pakuotės gylis: 326 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 148 mm
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