
ерсонализирани звукови
П
настройки
Време е за персонализиране! Елегантният MC160 с изработка от дървен фурнир 

предлага динамични звукови характеристики плюс основните функции и 

свободата да персонализирате звуковите настройки според вашия вкус. 

Наслаждавайте се на музиката по предпочитания от вас начин.

Обогатете своето звуково изживяване
• Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамичното усилване на басите дава по-дълбоки, по-драматични баси
• 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

Събуждане с мелодии от CD или радио
• Таймер за събуждане и заспиване
• Цифровият тунер има 40 настроени станции за повече удобство

Освен това звучи чудесно
• Елегантни високоговорители с дърво
Philips
Микро Hi-Fi система
MC160
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Звук
• Изходна мощност: 2x10 вата музикална 

мощност
• Подобрение на звука: Incredible Surround, 

Управление на цифров звук 4 режима, 
Цифрово усилване на басите

Високоговорители
• Основен високоговорител: Бас-рефлексни 

високоговорители, 4" нискочестотен 
говорител

Аудио възпроизвеждане
• Технология на касетния дек: Механичен
• Режими на възпроизвеждане на касета: 

Електронно управление на скоростта, 
Напълно автоматично спиране

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 
CD-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: 20-
програмируеми мелодии, Повторение на 
една/всички/програма, Разбъркано 
възпроизвеждане

• Тип зареждане: Горно

Аудиозапис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: С

инхронизиране на началото на записа, 
Автоматично ниво на запис

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка: да

• RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Р
адиотекст, Настройка на RDS часовника, 
Новини и трафик

• Предварителни настройки на станции: 40
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW, LW
• Подобрения за тунер: Автоматично 

съхраняване

Възможности за свързване
• Допълнителен вход: Линеен вход
• Слушалка: 3.5 mm
• Други връзки: FM антена, MW антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиоаларма, Таймер за 

заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на фоновото осветление: Оранжев

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: FM/MW антена
• Дистанционно управление: 21-бутонно

Размери
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 156 x 231 x 187 mm
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

434 x 314 x 349 mm
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

140 x 231 x 280 mm
• Тегло вкл. опаковката: 7,5 kg
•
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ncredible Surround™
ncredible Surround™ е аудио технология от Philips, 
оято рязко увеличава звуковото поле, за да ви 
отопи в аудиото. Като използва най-модерно 
лектронно изместване на фазата, Incredible 
urround™ смесва звуци отляво и отдясно така, 
е да разшири виртуалното разстояние между 
вата високоговорителя. Това по-широко 
аздалечаване усилва многократно стерео 
фекта и създава по-естествено звуково 
змерение. Incredible Surround™ ви дава 
ъзможност да изпитате пълен обемен звук с по-
оляма дълбочина и широчина на звука, без да 
зползвате допълнителни високоговорители.

правление на цифров звук
правлението на цифров звук ви дава възможност 
а избирате от предварително зададени режими, 
оито управляват честотните ленти на звука за 
птимизиране на определени музикални стилове. 
ожете да избирате между различни звукови 

астройки - Оптимално, Джаз, Рок, Техно, Поп или 
ласика. Всеки режим използва технология на 

рафичен еквилайзер за автоматично регулиране 
а баланса на звука и подобряване на най-важните 
вукови честоти в избрания от вас стил музика. 
правлението на цифров звук ви позволява да 
звлечете максимума от вашата музика чрез 
егулиране на баланса на звука, за да 
ъответства на типа музика, който слушате.

ифрово усилване на басите
инамичното усилване на басите довежда до 
аксимум наслаждението ви от музиката като 
одчертава съдържанието на баси в музиката в 
елия диапазон на сила на звука - от слабо до силно 
 с натискането на един бутон! Най-ниските 
асови честоти обикновено се губят при зададена 
алка сила на звука. Като противодействие на 
ова може да се включи динамично усилване на 
асите за усилване на нивата на басите, така че 
а се наслаждавате на еднакъв звук дори когато 
те намалили силата на звука.

x5W RMS/2x10W муз.мощност

аймер за събуждане и заспиване

0 цифрово настроени станции
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