
 

 

Philips
Microsistem audio clasic

CD, FM
Casetă
4 W

MC151
Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă
Conectaţi-vă la sunetul superb care vine dintr-un design surprinzător de compact. Microsistemul 
muzical clasic Philips vă va îmbunătăţi spaţiul de locuit, îmbogăţindu-vă experienţa de ascultare a 
muzicii. Doar apăsaţi Redare pentru a savura sunetele cu bas dinamic, care umplu camera.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Redaţi CD-uri, CD-R și CD-RW
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Casetofon cu oprire automată
• Putere totală de ieșire 4 W RMS

Începeţi ziua cum doriţi
• Funcţiile timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform



 

MC151/12
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 2 W RMS
• Controlul volumului: sus/jos
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 3"

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/

programare
• Cassette deck technology: mecanic

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM, MW
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă spiralată fixă FM, antenă MW
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)

Confort
• Tip încărcător: sus
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: albastru

Accesorii
• Telecomandă
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 5,1 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 134 x 152 mm
• Înălţime boxă principală: 230 mm
• Lăţime ambalaj: 370 mm
• Adâncime unitate principală: 216 mm
• Înălţime unitate principală: 233 mm
• Înălţime ambalaj: 270 mm
• Adâncime ambalaj: 326 mm
• Lăţime unitate principală: 148 mm
•
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