Philips
Micro System Hi-Fi

MC260

Configurações de som
personalizadas
É hora de personalizar! O elegante MC260, com acabamento em madeira, tem som
dinâmico, todas as funções essenciais e permite o ajuste do som à sua maneira. Ouça
suas músicas do jeitinho que você gosta.
Enriqueça sua experiência sonora
• Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado
• 2x10W com 400W PMPO
Comece o dia à sua maneira
• Despertador e desligamento automático
• Unidade toca-fitas lógica com Auto Reverse (retrocesso automático)
• O sintonizador digital tem 40 ajustes predefinidos, para maior conveniência
Um som incrível
• Alto-falantes com acabamento em madeira
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Micro System Hi-Fi
Especificações

Principais especificações do

Som

• Potência de saída: 400 watts PMPO
• Recursos de áudio: Incredible Surround,
Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço
dinâmico de graves

Alto-falantes

• Alto-falante principal: 2 vias, Caixas acústicas
Bass Reflex, Woofer de 4 pol., Tweeter piezo,
Grades destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de áudio

• Tecnologia do cassette deck: Lógica completa
• Modos de reprodução de cassette: Retrocesso
automático, Controle Eletrônico de Velocidade,
Parada automática total, Contador do toca-fitas
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Programação
de 20 faixas, Repetir/uma/tudo/programa,
Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
• Tipo de carregador: Parte superior

Gravação de áudio

• Mídia de gravação: Fita
• Recursos de gravação de fitas: Gravação de CD
com início sincronizado, Timer de gravação do
sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática

• Pré-sintonia de estações: 40
• Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
• Recursos de sintonia: Autogravação

Conectividade

• Aux in: Entrada Line In
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade

• Alarmes: CD despertador, Rádio despertador,
Toca-fitas despertador, Desligamento
automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: Visor
• Cor da luz de fundo: Azul

Acessórios

• Acessórios inclusos: Antena FM/MW
• Controle remoto: 21 teclas

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
140 x 231 x 280 mm
• Dimensões da caixa acústica principal
(L x A x P): 156 x 231 x 190 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
434 x 314 x 349 mm
• Peso, incluindo embalagem: 7,5 kg
•

Incredible Surround™
O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da
Philips que amplia substancialmente o campo sonoro,
inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação
eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os
sons da esquerda e direita aumentando a distância
virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância
maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma
dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround
leva ao envolvimento total, com maior amplitude e
profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas
extras.
Controle de som digital
O controle de som digital oferece uma série de controles
predefinidos - Jazz, Rock, Techno, Pop ou Clássica - que
você pode usar para otimizar as faixas de freqüência
para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma
tecnologia de equalização gráfica para ajustar
automaticamente o balanço do som e melhorar as
freqüências mais importantes do estilo musical
escolhido. Graças ao controle de som digital, você
obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com
precisão o balanço do som para corresponder ao tipo
de música reproduzida.
Reforço dinâmico dos sons graves
O Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua
experiência musical, destacando o conteúdo de graves
da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo
ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As
freqüências de graves mais baixas geralmente se
perdem quando se emprega um nível de volume muito
baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons
graves pode ser ativado, melhorando os níveis de
graves, produzindo um som mais consistente, mesmo
com o volume abaixado.
2x10W RMS/400W 2200W PMPO
Despertador e desligamento automático
Unidade toca-fitas lógica
40 ajustes digitais predefinidos
Alto-falantes com acabamento em madeira
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