
rehrávanie MP3-CD
P
v sofistik

Tento systém

najmodernej

zvuk MP3 hu

Dlhšie
• 10 h

Oboh
• Incre
• Digi
• Dyn
• Hud

Začni
• Časo
• Digi
• Logi

Tiež z
• Eleg
ovanom štýle s vynikajúcim zvukom

 so svojou kvalitou bol špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí uprednostňujú 

šiu technológiu a štýl. Odviažte v sebe vášeň pre hudbu a vychutnajte si vylepšený 

dby na CD prostredníctvom výkonných a dynamických reproduktorov.

 počúvanie, väčšie potešenie
odín hudby MP3-CD

aťte váš zvukový zážitok
dible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok

tal Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
amické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

te deň po svojom
vač vypnutia a zapnutia

tálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
cký kazetový prehrávač

nie ohromne
antné drevom obložené reproduktory
 

Philips
Mikro HiFi systém

MP3

MCM510



 

Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 50 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický 
výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Podpora ID3 textu: áno
• Typ zásobníka: Horná
• Technológia prehrávača kaziet: Logický
• Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola 

rýchlosti, Úplný autom. stop, Počítadlo pásky

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie 
z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie: áno

• RDS: Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie 
hodín RDS

• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, 

Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: FTD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 21 tlačidlové

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

175 x 254 x 315 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 254 x 214 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

408 x 348 x 524 mm
• Váha vrátane balenia: 12 9 kg
•
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