
 

Philips
Микро Hi-Fi система

MCM148
Микро система "всичко в едно"

Наслаждавайте се на фантастичен звук от наистина компактната и стилна микро 
система MCM148. Слушайте любимата си MP3-CD музика, обогатена с мощно 
динамично усилване на басите.

Обогатете своето звуково изживяване
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 2x2W RMS

Започнете деня по ваш начин
• Цифрова настройка с 20 настроени станции за допълнително удобство
• Таймер за събуждане и заспиване

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Компактен дизайн, който подхожда за навсякъде
• Приложено лесно за използване дистанционно управление
 



 Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.
MCM148/12

Акценти
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW • Тегло вкл. опаковката: 5,7 кг
•

Звук
• Изходна мощност: 2x2 W RMS / 200 W PMPO
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма

• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• технология на касетния дек: Механичен

Аудио запис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: 
синхронизиране на началото на записа

Тунер/приемане/предаване

• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник, MW антена

Удобство
• Аларми: Таймер за заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на фоновото осветление: Синьо

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: FM/MW антена
• Дистанционно управление: 36-бутонно 
дистанционно управление

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

168 x 224 x 214 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 130 x 224 x 213 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

496 x 308 x 284 мм
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