
 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MCM148
Komplett mikrorendszer

Élvezze az igazán kompakt és stílusos MCM148 mikrorendszer fantasztikus hangját. 
Kedvenc MP3-CD dallamainak hangzását most az erőteljes dinamikus mélyhangkiemelés 
teszi még gazdagabbá.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• Ébresztő és elalváskapcsoló

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás – mindenhová illik
• Könnyen kezelhető távvezérlő tartozékként
 



 Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
MCM148/12

Fénypontok
• Állomásbeállítások: 20 •
Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x2 W RMS / 200 W PMPO
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program
• Betöltő típus: Felső rész
• kazettaegységes technológia: Mechanikus

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna, 

MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Kék

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna
• Távvezérlő: 36 gombos távvezérlő

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

168 x 224 x 214 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

130 x 224 x 213 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

496 x 308 x 284 mm
• Súly csomagolással együtt: 5,7 kg
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