Rádio com MP3-CD

Rádio com MP3-CD
• Reproduz CD-R, CD-RW, MP3-CD de 12cm & 8cm
Muitas horas de música e alta compatibilidade.

• Controle remoto
• Rádio AM/FM com sintonia digital e memorização
direta de emissoras
• Ultrabass 2
Reforça as freqüências baixas, enriquecendo a música.

• Programação para 20 faixas e reprodução aleatória
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Benefícios
Compatível com o formato MP3
Reproduz arquivos MP3 gravados em um CD,
permitindo que você tenha até 12 horas de música
em apenas um CD.

Avanço e retrocesso de álbuns
Permite selecionar o álbum com um simples toque
de tecla.

Programação de até 20 faixas
Permite programar, na ordem de sua preferência, até
20 faixas de seu CD favorito.

Reprodução aleatória de faixas
(Shuffle)
Reproduz faixas do CD em ordem aleatória,
permitindo ouvir o CD em ordem diferente a cada vez.

Mostrador de cristal líquido (LCD)
de 9 dígitos

Alimentação

Indica faixa, número do álbum, tempo, funções do
CD e do rádio.

• Pilhas para o aparelho
(não fornecidas):
6 x tipo R14
• Pilhas para o controle remoto
(não-fornecidas):
2 x AAA

Alimentação via rede elétrica ou
com pilhas

Gerais

Funciona com pilhas (não-fornecidas) ou a partir da
rede elétrica.

• Peso (aprox.):
• Dimensões
aprox. (LxAxP):

3,2 kg
357 x 147 x 259 mm

Características e recursos
(Sujeitos a alterações)

Avanço e retrocesso de faixas
Permite selecionar a faixa com o simples toque de
uma tecla.

Avanço e retrocesso na faixa
Permite a procura de um determinado trecho da
música em alta velocidade, mas com som, assim você
sabe quando parar a procura.

Amplificador
• Potência: 100 W PMPO / 3,2 W RMS medido
em 1kHz, a 10% DHT em rede de 127 V
• Sound Control Centre com Controle tipo Jog
• Ultrabass2

Sistema de som

Função repetição

• 2 alto-falantes de 3” tipo faixa larga
• Grades metálicas nos alto-falantes

Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa
como todo o disco ou, ainda, a programação feita.

Toca-discos CD

Rádio de alta qualidade com operação sensível e
sintonia digital, significando que pode ser acionado
via controle remoto.

• Carregamento de topo
• Compatível com o formato MP3
• 20 faixas programáveis, repetição de música
e reprodução aleatória
• Avanço e retrocesso da música

Alto-falantes de 3” tipo faixa larga

Rádio

Permite uma excelente performance sonora ao
longo de toda a faixa de áudio.

• Sintonia digital
• Antena telescópica para recepção de FM
• Antena de ferrite para recepção de OM

Rádio AM/FM com sintonia digital

Grades metálicas para alto-falantes
Grades metálicas com acabamento anodizado que
protegem os alto-falantes.

Produto Importado

Mostrador
• Visor de 9 dígitos, tipo LCD iluminado

Importante: As informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções
que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da
Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br

