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efinições de Som 
D
Personalizadas
Tempo para personalizar! O MC160, elegante e com acabamento em madeira, 

proporciona um desempenho dinâmico do som, funcionalidades essenciais e a 

liberdade de personalizar as definições de som ao seu gosto. Aprecie a música à sua 

maneira.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost proporciona graves mais profundos e prolongados
• Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Acorde com música de CD ou rádio
• Despertar e Temporizador
• O rádio digital possui 40 pré-sintonias para maior  conveniência

E que óptimo som
• Altifalantes elegantes em madeira
Philips
Sistema Micro Hi-Fi
MC160
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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x10 

watts
• Melhoramento do Som: Incredible Surround, 

Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic 
Bass Boost

Altifalantes
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves, Woofer de 4"

Reprodução de Áudio
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
• Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo 

Electrónico de Velocidade, Paragem Automática 
Total

• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Topo

Gravação de Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: 

Gravação sincronizada de CDs, Nível de 
Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Sintonização digital automática

• RDS: Nome da Estação, Tipo de Programa, 
Texto Rádio, Relógio RDS, Notícias e Trânsito

• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do Rádio: FM Estereo, MW, LW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Conveniência
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Cor-de-laranja

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena FM/MW
• Telecomando: 21 teclas

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

156 x 231 x 187 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

434 x 314 x 349 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

140 x 231 x 280 mm
• Peso incl. Embalagem: 7,5 kg
•
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ontrolo de Som Digital
 Controlo de Som Digital permite seleccionar vários 
odos prédefinidos que controlam as bandas de 

requência do som para optimizar alguns estilos 
usicais. Diferentes definições de som - Optimal, Jazz, 
ock, Techno, Pop ou Classic. Cada modo utiliza uma 
ecnologia de equalização gráfica para ajustar 
utomaticamente o balanço do som e melhorar as 
requências sonoras mais importantes. O Controlo de 
om Digital permite beneficiar ao máximo da música, 
través do ajuste do balanço do som com o estilo 
usical que se está a ouvir.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 

alientando os tons graves da gama de definições de 
olume - de baixo para alto – através de um só toque 
um botão! Normalmente, as frequências realmente 
aixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
ontrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado 
ara intensificar os níveis de graves, para que possa 
preciar um som consistente, mesmo em volumes 
aixos.

ncredible Surround™
ncredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips 
ue melhora drasticamente o campo sonoro para total 
oncentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio 
e fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible 
urround mistura os sons da esquerda e da direita, 
umentando a distância virtual entre os dois 
ltifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito 
stéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O 
ncredible Surround oferece uma experiência surround 
otal com maior profundidade e amplitude do som, sem 
recisar de mais altifalantes.

espertar e Temporizador

ádio digital com 40 pré-sintonias

ltifalantes elegantes em madeira

otência musical, 2x5 W RMS/2x10 W
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