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Comece o dia do seu jeito!

Acorde ao som de suas músicas favoritas do iPod
Liberte suas músicas portáteis em casa! Acople o iPod ou GoGear player no compacto 
rádio-relógio Philips com graves de alta potência gerados graças aos 12 W RMS. Curta 
sons incríveis e comece seus dias ouvindo música.

Som potente e nítido
• Reproduzir e carregar o iPod simultaneamente
• Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes
• Conexão de entrada auxiliar para o seu MP3 player portátil

Comece o dia do seu jeito
• Acorde ao som de suas músicas favoritas no iPod
• Hora do alarme duplo
• Sintonia digital para pré-sintonização de estações

Fácil de usar
• Cinco botões p/acessar facilmente suas estações de rádio favoritas em um toque
• Um único controle remoto para o sistema e o iPod



 Tecnologia wOOx™
A tecnologia wOOx é um conceito 
revolucionário de alto-falantes que permite 
ouvir e sentir graves profundos, com uma 
qualidade superior a de qualquer outro sistema 
de áudio. Os drivers especiais para alto-
falantes trabalham em harmonia com o wOOx 
Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver 
principal e o tweeter assegura as transições 
suaves de freqüências baixas-médias para altas. 
Equipado com uma suspensão dupla e 
construção em forma de sanduíche, 
totalmente simétrica, oferece a base baixa e 

precisa sem qualquer distorção. O wOOx 
produz graves profundos e dinâmicos, usando 
o volume total da caixa do alto-falante para 
aumentar o impacto da música.

Conexão de entrada auxiliar
Conexão de entrada auxiliar para o seu MP3 
player portátil

Acorde ao som do iPod
Acorde ao som de suas músicas favoritas no 
iPod

Sintonia digital para pré-sintonizações
Sintonia digital para pré-sintonização de 
estações

Cinco pré-sintoniz.de rádio em um 
toque
Acesse suas estações favoritas em um simples 
toque
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Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3ª geração, iPod 5ª geração, iPod com display 
em cores, iPod nano 2ª geração, iPod nano 1ª 
geração, iPod mini

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Pré-sintonia de estações: 5
• Antena: Antena FM
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de dock: Avançar e 

retroceder, Próxima faixa e faixa anterior, 
Reproduzir e pausar

Praticidade
• Alarmes: Zerar alarme 24 h, campanhia de alarme, 

alarme duplo, rádio despertador, repetir alarme
• Tipo de display: Display LCD
• Cor da luz de fundo: branco
• Relógio: Digital, timer de desligamento automático
• Dispositivo de carregamento: iPod

Som
• Sistema de áudio: estéreo

• Controle de volume: Acima/abaixo
• Potência de saída: 2 x 6 W RMS

Caixas acústicas
• Número de caixas acústicas integradas: 5
• Drivers de caixa acústica: Sistema de ímã de 

neodímio
• Melhor desempenho de alto-falantes: Tecnologia 

wOOx Bass Radiator

Conectividade
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Alimentação
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de AC

Dimensões
• Peso bruto: 1,94 kg
• Peso: 1,34 kg
• Profundidade da unidade principal: 164 mm
• Largura da embalagem: 248 mm
• Altura da unidade principal: 191 mm
• Altura da embalagem: 224 mm
• Largura da unidade principal: 161 mm
• Profundidade da embalagem: 212 mm
•
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