
Gravador de CD Áudio

CDR785
Gravador de CD com CD Changer

Compatibilidade total
Com o Gravador de CD Philips você grava CDs que podem ser 
reproduzidos em qualquer CD-Player.

2 gavetas: 1 CD Changer para 3 CDs e um Gravador de CD
O CD Changer, com capacidade para 3 CDs, torna mais fácil a gravação 
de suas coletâneas de músicas prediletas.

Grava a partir de fontes analógicas ou digitais
Você pode gravar CDs usando o CD Changer ou conectar seu aparelho 
a um aparelho de som e gravar a partir de rádio, toca-fitas, etc.

Excelente qualidade de som
Com o Gravador de CD Philips, você grava CDs iguais a fonte original,
sem perda de qualidade sonora de gravação.

Controle automático de nível
Garante volume constante durante a gravação.

Gravação simplificada, em duas velocidades.

Programação de até 99 faixas

Controle remoto



Gravador de CD Áudio

CDR785
Gravador de CD Áudio com
CD Changer

Benefícios

• Dupla velocidade de gravação
• Controle de nível de gravação (atuando também nas gravações digitais)
• Controle Automático de nível para gravações perfeitas
• Grava a partir de seu sistema de som doméstico ou de fontes digitais
• Modo de gravação simplificado (de CD para CD)
• Modo de programação A-B para gravação de fragmentos de faixa
• Grava em discos Digital Audio dos tipos Graváveis (CD-R) e

Regraváveis (CD-RW)
• Modo Texto para indicação do nome do artista e do álbum musical
• Modo fácil de programação para gravar seleções musicais
• Controle de volume para o fone de ouvido
• Modo CD Sincro para início automático de gravações a partir de fontes 

digitais e analógicas
• O Toca-discos laser para 3 CDs toca discos não finalizados
• Controle tipo Jog para seleção de faixas, entradas de texto e menu
• Apagamento (dos discos CD-RW) das últimas faixas ou de todo o disco
• Conversor de amostragem (de 12 KHz a 56 KHz)
• Finalização e Desfinalização automática (modo que pode ser ligado e 

desligado durante a gravação)
• Desenho que harmoniza com os sistemas modulares, como receivers e DVDs
• Gravação direta de linha para cópia bit a bit
• Controle remoto com facilidades para a função entrada de texto
• Baixo consumo no modo de espera (menos de 2 Watts)
• Ajuste de brilho do mostrador

Características e Recursos
(Sujeitos a alterações)

Gerais

Sistema: Compact Disc Digital Audio
(2 mecanismos CD-Recorder
e CD-Changer para 3 discos)

Número de Canais: 2 (estéreo)
Alimentação: 110 / 220 V
Temperatura de trabalho: 5 a 35º C
Peso aproximado: 7,6 kg
Dimensão aprox. LxAxP: 435 x 142x 369 mm

Áudio

Resposta em freqüência: 2 Hz a 22,05 KHz
Relação S/N reprod.
(CD-R & CDC): 94 dB & 97 dB
Gama dinâmica reprod.
(CD-R & CDC): 95 dB & 90 dB
Distorção harmônica
total+ruído na reprodução
(CD-R & CDC): 82 dB & 77 dB
Relação S/N (analógico): 98 dBA 
Relação S/N (digital): qualidade da gravação igual à fonte
Gama dinâmica da
gravação: 92 dB

Distorção harmônica
total+ruído na gravação: 85 dB (0,0079%)
Saída Fone: 0-5Vrms / 8-2000 Ohms

Saídas

1 x saída de linha
analógica CD-R (+CDC): 2Vrms +/- 2 dB / 0,2 K Ohms
1 x digital coaxial
CD-R (+ CDC): 0,5Vpp / 75 Ohms

Entradas

DLR (Gravação
direta de linha): 44,1 KHz +/- 100 ppm
1 x entrada digital coaxial: 11-56 KHz / 0,5 Vrms / 75 Ohms
1 x entrada digital óptica: 11-56 KHz
1 x entrada analógica: 500 mVrms / 50 K Ohms = 0 dB

Funções de gravação
• Grava em discos CD-R e CD-RW digital Áudio
• Grava a partir de equipamentos domésticos de áudio e de fontes digitais
• Grava a partir de fonte interna e externa
• Velocidade normal e alta (disco e faixa)
• Início automático de gravação
• Apagamento multifaixa (nos discos CD-RW)
• Apagamento do disco (nos discos CD-RW)
• Função de inserção "soft mute"
• Autofinalização e desfinalização (nos discos CD-RW)
• Incremento de faixa automático / manual
• Indicação de tempo restante do disco
• Finalização em alta velocidade (para tornar os discos compatíveis com os 

equipamentos de áudio)
• SCMS (Serial Copy Management System) - gerenciamento de cópias
• Mudança automática de modo digital para analógico na cópia de discos 

protegidos

Funções de reprodução
• Toca os CDs de Áudio de 120 e 80 mm
• Reprodução simultânea (gravador e toca-discos)
• Pausa e parada
• Reprodução aleatória de 3 CDs
• Seleção direta de faixa
• Seleção de faixa com o controle jog
• Busca para trás e para frente
• Repetição (disco / faixa / tudo)
• Programação para 99 faixas
• Opção de texto permanente

Acessórios
• Controle remoto com pilhas
• 2 cabos de áudio
• 1 cabo digital coaxial
• Cabo de força

Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
Importante: As informações deste material são resumidas. 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.
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