
Mini Hi-Fi System 

FW-C58
Mini Hi-Fi System
com 4 caixas e CD Changer 

1500 watts PMPO/ 114 watts RMS

Sistema de som surround com 4 caixas acústicas
Proporciona um som muito mais bem distribuído.

Navegador Musical com Incredible Surround variável
e 26 modos de equalização no Controle Digital de Som (DSC)
Equalizações mais fáceis e precisas.

DBB - Reforço Dinâmico de Graves em 3 níveis
Reforça as freqüências baixas, enriquecendo a música.

Caixas frontais de 2 vias no sistema Bass Reflex
e frontal destacável

Sintonizador digital AM/FM com memória para 40 emissoras
Permite acesso rápido e fácil para as suas emissoras de rádio preferidas
com comando via controle remoto.

Toca-discos laser para 3 CDs

Toca discos tipo CD-RW (regraváveis)

Duplo deck com auto-reverse (em 1 deck)
com comando via controle remoto

Saída para subwoofer e para gravador digital

Relógio digital com despertador e modo sleep
Você pode acordar ou dormir ouvindo suas músicas preferidas.

Recurso karaokê
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Mini Hi-Fi System 

FW-C58
Mini Hi-Fi System
com 4 caixas e CD Changer

Benefícios

• Navegador musical
Os comandos tipo Jog Shuttle deste recurso adicionam uma nova dimensão ao ajuste preciso do
som, para encontrar sua preferência musical.

• Controle Digital de Som
Com 26 modalidades de equalização comandados pelo controle jog. Proporciona uma equalização
fácil e precisa.

• Sistema de som surround com 4 caixas acústicas
O sistema de som surround com 4 caixas pode ser utilizado em conjunto com os outros
recursos de realce sonoro, como o Incredible Surround, para uma audição muito mais dinâmica.
Isto significa um enorme envolvimento sonoro em sua sala.

• Toca-discos CD
A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a
conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD, como programação de
faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas. Compatível com CDs graváveis e regraváveis.

• Programação de até 40 faixas
Permite programar, na ordem de sua preferência, até 40 faixas de seus CDs favoritos.

• Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)
Reproduz faixas dos CDs em ordem aleatória, permitindo ouvi-los em ordem diferente a cada vez.

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

• Rádio com sintonia digital e memória programável para 40 emissoras
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível  memorizar até 40
emissoras de FM ou OM para acesso rápido e fácil.

• Tape deck  duplo estéreo
Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio, do toca-discos CD e do outro deck.

• Parada automática
Sistema que pára automaticamente o tape deck ao final da fita, para que ela não se danifique.

• Controle de nível automático de gravação
Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a gravação, de modo
a evitar distorções.

• Gravação sincronizada com o CD
Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o toca-discos CD
inicie automaticamente a reprodução.

• Sistema acústico tipo Bass Reflex
Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves, proporcionando mais calor à música.

• Reforço Dinâmico de Graves em 3 níveis
O sistema denominado Dynamic Bass Boost (DBB), ou reforço dinâmico de graves, amplia os
sons de baixa freqüência, de maneira a encorpar a música.

• Sistema Acústico de 2 vias
Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

• Relógio com despertador e modo sleep
Permite que você programe seu mini system para despertar com rádio ou CD. Modo sleep
permite que você durma com música, desligando o aparelho automaticamente.

• Subwoofer ready
Saída para você ligar um subwoofer ativo.

Características e Recursos
(Sujeitos a alterações)

Amplificador
• 1.500 W PMPO
• 2 x 50 + 2 x 7 watts RMS -1dB, IEC, 10% DHT @ 1 kHz em rede de 127 V
• Sistema de som surround com 4 caixas acústicas
• Navegador musical
• Controle Jog Shuttle

• Incredible Surround variável
• Controle Digital de Som (DSC) com 26 modalidades
• DBB - Reforço dinâmico de graves em 3 níveis (beat, punch, blast)
• Otimização de graves

Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento por gaveta frontal
• Toca os discos tipo CD-RW (regraváveis)
• Tecnologia servo - digital
• Conversor D/A bitcheck
• Programação aleatória para 40 faixas
• Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
• Modos de repetição: track, disc, all
• Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo

Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo / OM com memória para 40 emissoras
• Função de operação simplificada “Easy Set”
• Cobertura do sintonizador: FM: 87,5 a 108 MHz; OM: 522 a 1602 kHz

Tape deck
• Duplo deck de comando lógico
• Auto-reverse (em 1 deck)
• Cópia de fita em alta velocidade e em velocidade normal
• Gravação sincronizada com o CD
• Controle de nível de gravação automático
• Seleção automática do tipo de fita
• Controle de rotação eletrônico e parada automática

Caixas acústicas frontais
• Caixas de 2 vias tipo Bass Reflex
• Woofer (alto-falante de graves) de 5,25”
• Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5” com refrigeração ferro-fluido
• Grade frontal destacável

Caixas acústicas Surround
• Caixas de 1 via com alto-falante de 3” tipo faixa larga
• 6 ohms

Conexões
• Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
• Entrada auxiliar : conector cinch
• Saída para subwoofer ativo: conector cinch
• Saídas para gravador digital:
• Saída digital: conector cinch
• Saída analógica: conector cinch
• Entrada para microfone: plugue de 3,5 mm

Gerais
• Mostrador com 3 modalidades, incluindo o modo NITE
• Analisador de espectro de 7 bandas
• Modo de autodemonstração
• Relógio e temporizador digital
• Duas modalidades do temporizador: despertar e dormir com música
• Permite despertar com CD, rádio ou fita
• Controle remoto
• Recurso de karaokê
• Peso aproximado: 20 kg
• Alimentação: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas
Dimensões do sistema LxAxP: 265 x 310 x 390 mm
Dimensões das caixas
frontais LxAxP: 240 x 310 x 315 mm
Dimensões das caixas
surround LxAxP: 178 x 90 x 178 mm
Dimensões da embalagem LxAxP: 594 x 720 x 398 mm

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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