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Micro System

15 W

MCM1150X
Som potente e de qualidade

Obcecados por som
Escute suas músicas favoritas em seu player de música portátil com USB direto e entrada 
de áudio. Esse Micro System da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW e tem 
alto-falantes com recurso Bass Reflex para graves potentes e dinâmicos.

Enriqueça sua experiência sonora
• Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Potência máxima de saída de 15 W

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
• USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3
• Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Fácil de usar
• Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto



 Sistema de caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece 
uma experiência de graves profundos usando um 
sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema 
convencional de alto-falantes, sendo equipado com 
um tubo de graves acusticamente alinhado com o 
subwoofer para otimizar a reprodução de baixas 
frequências do sistema. O resultado são níveis de 
graves mais profundos e controlados, com baixa 
distorção. O sistema opera por meio da ressonância 
da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar 
como um subwoofer convencional. Combinado à 
resposta do subwoofer, o sistema expande os sons 
de baixa frequência, criando uma dimensão 
inteiramente nova de graves profundos.

Entrada de áudio

A conectividade da Entrada de áudio permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos de 
mídia portáteis. E, além da vantagem de curtir suas 
músicas favoritas com qualidade de som superior, a 
Entrada de áudio é extremamente prática, afinal, 

você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de 
áudio.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de 
controles predefinidos - Nítido, Potente, Suave e 
Brilhante - que você pode usar para otimizar as faixas 
de frequência para diferentes estilos musicais. Cada 
modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para 
ajustar automaticamente o balanço do som e 
melhorar as frequências 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.

USB Direct para músicas MP3

Graças à capacidade de transferência de arquivos, 
você pode aproveitar a praticidade e se divertir 
acessando mais músicas digitais através das conexões 
USB.
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Especificações
Som
• Recursos de áudio: Controle de som digital
• Potência total de saída (RMS): 15 W

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: Woofer de 3,5"
• Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

• Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, 
Conexão USB

• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/
avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

• Outro: Suporte a Tag ID3

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Pré-sintonia de estações: 20
• Antena LNA: Antena FM (75ohm)
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática, Varredura automática, Fácil instalação 
(Plug & Play)

Conectividade
• USB: Host USB
• Entrada de áudio (3,5mm)

Conforto
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Alarme USB
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Tipo de display: Visor de LED
• Tipo de carregador: bandeja

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Antena 

FM, Manual do Usuário
• Controle remoto: 21 teclas remotas

Dimensões
• Largura da unidade principal: 180 mm
• Altura da unidade principal: 119 mm
• Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

127 x 160 mm
• Alturas das Caixas acústicas principais: 170 mm
• Largura da embalagem: 659 mm
• Altura da embalagem: 234 mm
• Profundidade da embalagem: 180 mm
• Peso bruto: 4,6 kg
• Peso líquido: 3,94 kg

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
•
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