
 

 

Philips
Klasický zvukový 
mikrosystém

CD, FM
Kazeta
4 W

MC151
Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou
Nalaďte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom dizajne. Klasický hudobný 
mikrosystém Philips zdokonalí váš životný priestor a obohatí zážitok z počúvania hudby. Stačí 
stlačiť tlačidlo prehrávania a vychutnáte si dynamický basový zvuk, ktorý vyplní celú miestnosť.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Začnite deň po svojom
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie



 

MC151/12
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup •
Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 2 W RMS
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/

program
• Technológia prehrávača kaziet: mechanický

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo, MW
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM fixná zvinutá anténa, anténa MW
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: zvrchu
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej
• Farba podsvietenia: modrá

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: áno
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 5.1 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

134 x 152 mm
• Výška hlavného reproduktora: 230 mm
• Šírka balenia: 370 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 216 mm
• Výška hlavnej jednotky: 233 mm
• Výška balenia: 270 mm
• Hĺbka balenia: 326 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 148 mm
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