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Obcecado pelo som

Desfrute de música em alta fidelidade
Reproduza música e carregue o seu iPhone/iPod através do sistema com componente Hi-fi da Philips. 

Altifalantes topo de gama com acabamento preto brilhante e a caixa em alumínio conferem um toque 

de classe, enquanto os tweeters de topo proporcionam um som detalhado e natural.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída total RMS de 100 W
• Tweeter de topo para um som detalhado e natural
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

Acabamento de qualidade com materiais nobres
• Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade
• Altifalantes pretos com alto brilho para uma aparência de qualidade



 100 W RMS

Este sistema tem 100 W RMS de potência de 
saída total. RMS refere-se ao valor quadrático 
médio, que é uma medida típica para a potência 
áudio, ou melhor, para a energia eléctrica 
transferida de um amplificador áudio para um 
altifalante, que é medida em watts. A 
quantidade de energia eléctrica fornecida ao 
altifalante e a sua sensibilidade determinam a 
potência de som que é gerada. Quanto mais 
elevada for a voltagem, melhor é a potência 
sonora emitida pelo altifalante.

Tweeter de topo
Os tweeters de topo reproduzem frequências 
altas e médias claras que melhoram a nitidez 
geral do som que sai dos altifalantes. Graças à 
emissão da uma mistura harmoniosa de um 
som de gama larga sem distorções e 
artificialidade, eles proporcionam uma nitidez 
de voz detalhada e uma pureza de som dos 
instrumentos, compensando o som geral 
quando acompanhados por uma combinação 
de woofers.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende 
programar, premir e manter o botão de 
programação premido para memorizar a 
frequência. Através das estações de rádio 
programadas que podem ser guardadas, pode 
aceder rapidamente à sua estação de rádio 

preferida sem necessitar de sintonizar 
manualmente as frequências.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe 
ligar o dispositivo portátil directamente ao 
Sistema de base para entretenimento, para que 
possa ouvir a sua música favorita com som 
excelente. Além disso, também carrega o iPod/
iPhone enquanto reproduz, pelo que pode 
desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do 
dispositivo portátil. O Sistema de base para 
entretenimento carrega automaticamente o 
seu dispositivo portátil enquanto se encontrar 
na base.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite 
reduzir o tamanho dos ficheiros de música 
digital grandes até 10 vezes, sem degradar 
radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou 
WMA são dois dos formatos de compressão 
que lhe permitem desfrutar de um mundo de 
música digital no seu leitor Philips. Transfira 
canções MP3 ou WMA de sites de música 
autorizados através da Internet ou crie a sua 
música, extraindo os seus CDs de áudio para 
ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para 
o seu leitor.

Controlos de Graves e Agudos
Os agudos e os graves são funcionalidades 
equalizáveis que controlam os níveis de som 
das frequências elevadas e baixas. Os agudos 
regulam a amplificação dos tons elevados, 
enquanto que os graves controlam a 
amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as 
teclas de subida e descida, o ouvinte pode 
colocar mais ênfase nos tons elevados ou 
baixos, ou deixar a música com as definições 
originais. O Controlo de Graves e Agudos 
permite ouvir a música como mais gosta.

USB Directo

Com o modo USB Directo, pode, 
simplesmente, seleccionar a música num 
dispositivo USB e reproduzir todos os seus 
conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB 
para reproduzir a música ou exportar os 
conteúdos do dispositivo.

Caixa em alumínio

A forma em alumínio é leve e pode suportar 
ambientes de alta temperatura, oferece alta 
resistência e rigidez, assim como boa 
resistência à corrosão.

Altifalantes pretos com alto brilho
Altifalantes pretos com alto brilho para uma 
aparência de qualidade
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Som
• Melhoramento do som: controlo de graves e 

agudos, intensidade sonora
• Potência de saída: 2 x 50 W RMS

Altifalantes
• Diafragmas dos altifalantes: Woofer de 5", tweeter 

de topo
• Melhoramento do altifalante: grelhas de altifalantes 

amovíveis
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Outros: Suporte de identificação ID3
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, reprodução de programa, repetir, 
aleatório, parar

• Modos de reprodução na base: avanço e 
retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, 
reproduzir e pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• RDS: tipo de programa, nome da estação, relógio 

RDS
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Conectividade
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
• Entrada Aux: 2xRCA (áudio)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Comodidade
• Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio, 

Alarme USB, Alarme de iPod
• Relógio: no ecrã principal, temporizador
• Tipo de carregador: motorizado, gaveta
• Melhoramentos do ecrã: Modo DIM
• Tipo de visor: Ecrã VFD
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Telecomando: 40 teclas com bateria de lítio
• Manual do utilizador: vários idiomas
• Outros: Antena FM, Manual de início rápido

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

160 x 231 mm
• Altura do altifalante principal: 255 mm
• Profundidade da unidade principal: 247 mm
• Altura da unidade principal: 98 mm
• Largura da unidade principal: 277 mm
• Profundidade da embalagem: 325 mm
• Altura da embalagem: 430 mm
• Largura da embalagem: 410 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 50 Hz
• Fonte de alimentação: 220 - 240 V

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod 
nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod com visor a 
cores, iPod de 5.ª geração

Verde
• Modo de poupança de energia: 1 W

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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