Philips
Micro System Hi-Fi

MP3
MZ-1200

Técnico e irregular
BLAST
Micro System Emotive com estrutura em camada dupla jateada de alumínio leve,
carcaça resistente à corrosão e protetores duplos para caixas acústicas de aço carbono
e poliestireno de alto impacto.
Exclusivo
• Liga de alumínio granalhado
• Edição limitada
• Controle remoto compacto
Pessoal
• Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
• Controle de graves e agudos para fácil configuração de altos e baixos
• Reproduz CD-RW e CD de MP3

MZ-1200/21

Micro System Hi-Fi
MP3

Especificações

Principais especificações do

Som

• Potência de saída: 1,000 watts PMPO
• Recursos de áudio: Incredible Surround,
Controle de altos e graves

Alto-falantes

• Alto-falante principal: 2 vias, Caixas acústicas
Bass Reflex, Woofer full range de 3 pol., Grades
destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD
• Modos de reprodução de discos: Programação
de 99 faixas, Repetir/uma/tudo/programa
• Tipo de carregador: Motorizado, Slot

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Sintonia digital automática
Pré-sintonia de estações: 40
Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
Recursos de sintonia: Autogravação, Fácil
Instalação (Plug & Play)

Conectividade

• Aux in: Entrada Line In

• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW,
Saída Line out

Liga de alumínio granalhado

Praticidade

Controle remoto compacto

•
•
•
•
•
•

Alarmes: CD despertador, Rádio despertador
Relógio: Na tela principal
Tipo de display: Visor
Cor da luz de fundo: Laranja
Indicações: Modo DIM
Eco Power Standby: 1 watt

Acessórios

• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA,
Antena FM/MW, Cabo de ligação, Fonte de
alimentação, Antena telescópica
• Controle remoto: 18 teclas com bateria

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
112 x 245 x 235 mm
• Dimensões da caixa acústica principal
(L x A x P): 112 x 245 x 235 mm
• Unidade de potência (LxAxC): 238 x 68 x
158 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
572 x 362 x 330 mm
• Peso, incluindo embalagem: 12 kg
•

Edição limitada

Incredible Surround™
O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da
Philips que amplia substancialmente o campo sonoro,
inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação
eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os
sons da esquerda e direita aumentando a distância
virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância
maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma
dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround
leva ao envolvimento total, com maior amplitude e
profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas
extras.
Controle de altos e graves
Graves e agudos são dois recursos do equalizador que
controlam os níveis de alta e baixa freqüência do som
de seu áudio. Os agudos regulam os tons altos da
música, enquanto os graves controlam o nível de
amplificação dos tons baixos. Usando as teclas para
cima/para baixo, o ouvinte pode alterar a ênfase nos
tons altos e baixos, ou deixar os controles agudos e
graves nulos, para reproduzir a música conforme a
configuração original da gravação. Com o controle de
graves e agudos, você ouve a música do jeito que gosta.
Reproduz CD-RW e CD de MP3
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