
 

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MCM148
Mikrosystém vše v jednom

Oceňte fantastický zvuk skutečně kompaktního a stylového mikrosystému MCM148. 
Vychutnejte si své oblíbené melodie na disku MP3-CD, bohatě vylepšené výkonnou 
funkcí Dynamic Bass Boost.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 2 x 2 W RMS

Začněte den podle sebe
• Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Budík a časovač vypnutí

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli
• Jednoduché dálkové ovládání je součástí dodávky
 



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
MCM148/12

Přednosti
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV • Hmotnost včetně balení: 5,7 kg
•

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 2 W RMS / 

Maximální hudební výkon PMPO: 200 W
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program
• Typ zavádění: Horní
• technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Kazeta
• Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní 

nahrávání s diskem CD

Tuner/příjem/vysílání

• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Pevná FM anténa, Anténa SV

Pohodlí
• Budíky: Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Modrá

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV
• Dálkové ovládání: Dálkový ovladač s 36 tlačítky

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 168 x 224 x 214 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

130 x 224 x 213 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 496 x 308 x 284 mm
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