
 

 

Philips
Mikrowieża Classic

CD, FM
Magnetofon
4 W

MC151
Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Wsłuchaj się w doskonały dźwięk płynący z obudowy o wyjątkowo małych wymiarach. Mikrowieża firmy 

Philips podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania towarzyszące słuchaniu 

muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by cieszyć się dynamicznymi niskimi tonami wypełniającymi 

pomieszczenie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
• Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS

Zacznij dzień, jak lubisz
• Funkcje budzenia i zasypiania
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda



 

MC151/12
• Szerokość jednostki centralnej: 148 mm
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS
• Regulacja głośności: w górę/dół
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/

losowe/zaprogramowane
• Technologia magnetofonów kasetowych: 

mechaniczny

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo, MW
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Stała antena zakresu UKF, antena MW
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Sposób ładowania: góra
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Kolor podświetlenia: niebieski

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania
• Inne: Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 5,1 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

134 x 152 mm
• Wysokość głośnika głównego: 230 mm
• Szerokość opakowania: 370 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 216 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 233 mm
• Wysokość opakowania: 270 mm
• Głębokość opakowania: 326 mm
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