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Ultra Micro hifi systeem met RDS

• ‘Incredible surround’ geeft een unieke en ongeëvenaarde

heldere en ruimtelijke stereo weergave.

• Tuner/Timer met Radio Data Systeem en 30

voorkeurzenders.

• Klok en ‘wake-up’ functie met CD of tuner.

• 2 x 36 watt muziekvermogen met subwoofer ‘line’ uit.

• CD speler met lade (CDR en CDRW compatible).

• Inclusief afstandsbediening en luidsprekerboxen

(kersenhout afwerking).

• Afmetingen (b x h x d):

set: 140 x 165 x 230 mm

boxen: 130 x 165 x 190 mm.



MC175

Compact disc
Audio-specificaties
Digitaal/analoog omzetter : bitcheck
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding 
(dynamisch bereik) : 86 dB
Jank en jengel : nihil (kwartssturing)

Tuner
Golfbereiken : FM 87,5 - 108 MHz

: MG 522 - 1602 kHz
: LW 153 - 259 kHz

Gevoeligheid : 3,8 µV stereo
Antenne-aansluiting FM : 75 ohm coax

Versterker
Vermogen : muziek 2 x 36 W

: RMS 2 x 18 W (4 ohm, 10%)
Frequentiebereik : 40 - 20.000 Hz (+2 dB)

Aansluitingen
Aux in : stereo cinch
Luidsprekers : 4 ohm (click-fit)
Hoofdtelefoon : 32 - 1.000 ohm, 3,5 mm
Subwoofer pre line out cinch : 1,5 V bij max 2 kohm

Luidsprekerboxen
Type : full range
Frequentiebereik : 80 - 20.000 Hz

Luidsprekers
Woofer : 3 cm
Belastbaarheid : 36 W

Algemeen
Voeding : net 230 V, 50 Hz
Gewicht : ca. 6 kg

PRODUCTINFORMATIE
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TYPEBESCHRIJVING

- Eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.
- Overzichtelijk FTD-informatiescherm (3 kleuren).
- RDS met stationsnaam, type en clock-set.
- Autostore op tuner.
- Dynamic Bass Boost.
- Elektronische volumeregeling 50 stappen.
- Digital Sound Control (jazz, pop, classic, optimal).
- Extra ingang voor o.a. multimedia toepassingen.
- Bitcheck A/D conversie.
- Shuffle (willekeurige volgorde afspelen).
- Programmeerbaar (20 nummers).
- Luidsprekers met afneembaar front.

Radio Data Systeem
- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem voor

het meesturen van digitale codes bij een radio-uitzending.
De tuner die hiervoor geschikt is kan uit deze codes
relevante informatie halen zoals welke zender hoort bij
een frequentie, de soort muziek (programmatype easy,
pop, klassiek, info, culture en other), uitlezen van tekst
(programmanaam, uitvoerende, CD nummer,
reclameboodschap) en de ingebouwde klok gelijk zetten.


