S i s t e m a d e Áu d i o Co m p a c t o

Sistema de Áudio Compacto
360 W PMPO/36 W RMS
Caixas acústicas de madeira sólida
Caixas de madeira tipo cerejeira com acabamento de alta qualidade.
Incredible Surround
Recurso exclusivo da Philips que amplia eletronicamente o distanciamento das caixas.
Reforço Dinâmico de Graves (DBB)
Reforça as freqüências baixas, enriquecendo a música.
Controle Digital de Som (DSC)
Optimal, Jazz, Classic e Pop.
Caixas tipo Bass Reflex
Sintonizador digital com memória para 30 emissoras
Relógio digital com despertador e modo sleep
Controle remoto
Reproduz CDs do tipo RW (CDs regraváveis)
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Características do produto
• Controle Digital de Som (DSC)
Oferece diferentes equalizações, sob medida para os diferentes
tipos de músicas.
• Codificador Giratório
O codificador determina a velocidade do ajuste de volume.
Quando a rotação é rápida, o volume sofre alterações maiores,
quando a rotação é lenta, as alterações são menores.
• Alto-falantes de 3” tipo faixa larga
Para excelente performance de som ao longo da faixa de áudio.
O projeto especial destaca o brilho das altas freqüências para se
obter um som límpido e transparente.
• Sistema acústico tipo Bass Reflex
Sistema acústico que melhora os tons baixos para um som mais
suave e profundo.
• Telas frontais revestidas
Frontais revestidos com um tecido acusticamente neutro para
proteger o alto-falante.
• Saída para subwoofer
Saída disponível para subwoofer ativo, permitindo ampliar
a resposta do sistema.
• Saída para fone de ouvido
Permite o uso de fone de ouvido para maior privacidade.
Os alto-falantes se desligam automaticamente quando o fone
de ouvido é conectado.
• Sintonizador digital com memória para 30 faixas
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas.
É possível memorizar até 30 emissoras de FM ou OM.
• Função de Memorização Automática
Memoriza automaticamente até 30 emissoras.
• CD Player
A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da
reprodução digital do som com a conveniência de acesso
aleatório das faixas e demais funções do CD como programação
de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas.
• Reproduz discos tipo CDRW
O CD player reproduz CDs normais, graváveis e regraváveis.
• Gaveta de CD motorizada
Para carregar com segurança e facilidade o seu CD.
• Programação para 20 faixas
Permite programar até 20 das suas faixas preferidas de CD para
que elas sejam tocadas na ordem que preferir.
• Reprodução Aleatória de Faixas (Shuffle)
Reproduz as faixas de CD em ordem aleatória, permitindo ouvir
o CD em ordem diferente a cada vez.
• Relógio digital com despertador
O despertador pode ser programado para tocar seu CD ou
emissora de rádio preferidos.
• Função Sleep (soneca)
Este recurso desliga automaticamente a função selecionada após
um período predeterminado (pode-se escolher entre 10, 15, 30,
45 e 60 minutos).
• Mute
Este recurso possibilita desligar o volume do som instantaneamente, permitindo interrupções. O CD ou rádio continuará
funcionando em silêncio até que você esteja pronto para voltar
a escutá-lo.

MC175
Especificações Técnicas:
Amplificador
• 2 x 18 W RMS ±10% THD, 4 Ohm, 1 kHz em rede de 127 V
• Incredible Surround
• Controle Digital de Som (optimal, jazz, classic, pop)
• Reforço Dinâmico de Graves
• Controle de volume com 50 passos
• Função mute

CD Player
• Carregamento frontal motorizado
• Tecnologia servo digital
• Conversor D/A bitcheck
• Programação aleatória para 20 faixas
• Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
• Reproduz discos tipo CDRW

Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo/OM com memória para 30 emissoras.
• Função para memorização automática de emissoras.

Caixas Acústicas
• Caixas acústicas em madeira tipo cerejeira sólida com acabamento
de alta qualidade
• Sistema Bass Reflex
• Woofer de 3” especialmente projetado
• Grade frontal destacável
• Fácil conexão

Conexões
• Saída para fone de ouvido
• Entrada auxiliar
• Caixas acústicas
• Antena
• Saída para subwoofer

:
:
:
:
:

conector de 3,5 mm
conector tipo cinch
conexão fácil, tipo clickfit
coaxial FM de 75 Ω e OM
conector tipo cinch para subwoofer ativo

Gerais
• Mostrador tipo fluorescente
• Relógio com despertador e modo sleep
• Desperta com CD ou rádio
• Controle remoto com 23 teclas
• Modo de demonstração

Pesos e Dimensões
Sistema
Caixas acústicas
Dimensões da embalagem
Peso do produto
Peso do produto embalado

:
:
:
:
:

140 mm L x 163 mm A x 255 mm P
130 mm L x 156 mm A x 190 mm P
416 mm L x 242 mm A x 328 mm P
5,3 kg
6,5 kg

Produto Importado

Consulte nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
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Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam no Manual de Instruções que
acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem
prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Inc. Eletrônica Ltda.

