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Obcecados por som
Som que combina com sua casa
Reproduza com um som excelente músicas do iPod enquanto o recarrega pelo moderno
Micro System Philips. O design plano e compacto também permite a instalação na parede
para valorizar qualquer decoração. Com o USB direct, você tem mais opções de reprodução.
Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Reproduzir e carregar o iPod simultaneamente
• Curta músicas MP3/WMA diretamente em seus dispositivos USB
• Pré-sintonia digital FM para até 20 estações
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
Enriqueça sua experiência sonora
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Potência total de saída de 10 W RMS
Design que combina com sua decoração
• Design elegante e moderno com possibilidade de instalação na parede ou no suporte para mesa
(incluído)
• Porta frontal deslizante para mais estilo e elegância
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Destaques
Controle de som digital

graves, produzindo um som mais consistente,
mesmo com o volume baixo.
Reproduzir e carregar o iPod

proporciona segurança e beleza em qualquer
prateleira ou estante. Se for instalado na
parede, você também contará com a mesma
flexibilidade do suporte independente.
USB Direct para músicas MP3/WMA

O controle de som digital oferece uma série de
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou
Clássica - que você pode usar para otimizar as
faixas de freqüência para diferentes estilos
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de
equalização gráfica para ajustar
automaticamente o balanço do som e
melhorar as freqüências mais importantes do
estilo musical escolhido. Graças ao controle de
som digital, você obtém o melhor da sua
música, pois ele ajusta com precisão o balanço
do som para corresponder ao tipo de música
reproduzida.
Reforço dinâmico de graves

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto
carrega o iPod! A dock permite conectar o
iPod diretamente ao Sistema Docking
Entertainment para que você ouça suas
músicas favoritas com um som excelente. A
dock também carrega o iPod durante a
reprodução das músicas para que você não
tenha que se preocupar com a carga da bateria.
Use o controle remoto para navegar,
selecionar e reproduzir as músicas
armazenadas no iPod. O Sistema Docking
Entertainment carrega o iPod
automaticamente enquanto ele está acoplado à
dock.

Basta conectar o dispositivo à porta USB do
seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais
serão reproduzidas diretamente do
dispositivo. Agora você pode compartilhar
seus momentos favoritos com sua família e
seus amigos.

Pode ser instalado na parede ou no
suporte para mesa (incluído)

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua
experiência musical, destacando o conteúdo
de graves da música em qualquer nível de
volume — do mais baixo ao mais alto — com
o toque de um botão! As freqüências graves
mais baixas geralmente se perdem quando se
emprega um nível de volume muito baixo. Para
compensar, o Reforço dinâmico de graves
pode ser ativado, intensificando os níveis de

Combinando com perfeição um design
compacto e versátil, o sistema de áudio Philips
foi desenvolvido inteligentemente para
harmonizar com seu ambiente. A base do
sistema de áudio é um suporte que

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da
Philips podem reduzir custos, o consumo
de energia e as emissões de CO2. Como?
Eles oferecem melhorias ambientais
significativas em uma ou mais áreas Philips
Verde — Eficiência energética,
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso,
Reciclagem e descarte e Confiabilidade
durante o período de vida útil. Obtenha
mais informações sobre produtos verdes
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Especificações
Som

• Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4
modos, Reforço dinâmico de graves
• Controle de volume: Acima/abaixo
• Potência de saída: 2 x 5W RMS

Caixas acústicas

• Número de caixas acústicas integradas: 2
• Alto-falantes: Woofer de 4 pol.
• Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de
MP3, CD de WMA, Conexão USB
• Modos de reprodução de discos: Avanço/
retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior,
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
• Outros: Suporte a Tag ID3
• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/
avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, Programar reprodução, repetir,
reprodução aleatória, parar
• Modos de reprodução de dock: Avançar e
retroceder, Próxima faixa e faixa anterior,
Reproduzir e pausar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Faixas do sintonizador: FM estéreo
Pré-sintonia de estações: 20
Antena: Antena FM
Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital
automática, Varredura automática

Conectividade

• Saída de áudio/vídeo: Fone de ouvido (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Praticidade

• Alarmes: alarme do CD, rádio despertador,
Alarme USB, Alarme do iPod
• Tipo de carregador: Frontal, Motorizado
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento
automático
• Dispositivo de carregamento: iPod
• Tipo de display: Display LCD

Acessórios

• Cabos/conexão: *Adaptador de pinho achatado,
Cabo MP3 Link
• Controle remoto
• Outros: Guia de início rápido
• Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
• Garantido: Livro de Garantia Mundial

Dimensões
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 5,14 kg
Profundidade da unidade principal: 102 mm
Altura da unidade principal: 238 mm
Profundidade da embalagem: 159 mm
Largura da unidade principal: 542 mm
Altura da embalagem: 310 mm
Largura da embalagem: 614 mm

Alimentação

• Fonte de alimentação: Voltagem selecionável: 110 127 V e 220 - 240V AC

Compatibilidade com iPod

• Compatível com: iPod, iPod 5ª geração, iPod
classic, iPod mini, iPod nano 1ª geração, iPod nano
2ª geração, iPod nano 3ª geração, iPod nano 4ª
geração, iPod touch, iPod touch 2ª geração, iPod
com display em cores
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da
América Latina, exceto no Brasil.

