
 melhor experiência em jog
A os 

com a tecnologia wOOx
Pronto para jogos
• O Gameport coloca você dentro dos jogos

Reprodução de músicas MP3 em seu PC via controle remoto
• A exibição do título da música e da lista de reprodução facilita a navegação
• O USB PC link transforma seu PC em uma poderosa "jukebox" de MP3.

Graves potentes para ouvir e sentir
• 2 x 165 W RMS/5500W PMPO
• Alto-falantes com tecnologia Front firing wOOx
Philips
Mini Audio System
FW-C777
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• Potência de saída: 5500W PMPO 5500W PMPO
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx, 

Incredible Surround, Controle de som digital, 
Controle de ambiente virtual, Sons de jogos, 
MIX-IT

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 3 vias, Caixas acústicas 

Bass Reflex, Woofer de 6,5", Tecnologia wOOx 
Bass Radiator, Tweeter de 2", Piezo 1 pol., 
cúpula policarbonato, Grades destacáveis p/ 
caixas acústicas

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Tipo de carregador: Trocador de bandejas de 

disco
• Número de discos: 5
• Modos de reprodução de discos: Repetir um/

disco/programa, Repetir/uma/tudo/programa, 
Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), 
Programação para 40 faixas

• Modo de reprodução com PC Link: Conexão 
USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas de sintonia: MW
• Recursos de sintonia: Autogravação, Fácil 

Instalação (Plug & Play)
• Pré-sintonia de estações: 40

Conectividade
• Aux in: Entrada Line in, Gameport
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Saída Vídeo Composto 

(CVBS), Antena FM, Antena MW
• PC Link: USB 2.0

Praticidade
• Alarmes: CD despertador, Rádio despertador, 

Desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Eco Power Standby: 1 watt
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW
• Controle remoto: 32 teclas com 2 pilhas AA
• Cabo USB: 3 metros

Software
• Driver de USB PC Link

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• USB: Porta USB livre
• Sistema operacional para PC: Windows 98SE/

Me/2000/XP
• Espaço em disco rígido: 40 MB

Alimentação
• Consumo de energia em standby: < 1W

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 

mm x 322 mm x 390 mm mm
• Dimensões da caixa acústica principal 

(L x A x P): 348 mm x 322 mm x 240 mm mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 532 

mm x 726 mm x 411 mm mm
• Peso, incluindo embalagem: 21 kg kg
•
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ameport
 Gameport é uma solução de conexão que interliga o 
onsole de jogos diretamente ao sistema de áudio, para 
ma qualidade de som de jogos superior. O modo de 
ons de jogos oferece três configurações incríveis - o 
odo Speed mantém a adrenalina em jogos de corrida 

 vôo, o modo Punch dá potência aos jogos de combate. 
or fim, o modo Blast oferece o que há de melhor em 
feitos explosivos em jogos de ação. A função de 
ixagem de jogos, MIX-IT, disponível nos Mini Hi-Fi 

ystems, permite mixar os sons de jogos com faixas de 
udio, estação de rádio ou outro leitor de áudio externo.

xibição do título da música

SB PC Link
 USB PC Link reproduz suas músicas em MP3 nas 
aixas acústicas do sistema Philips, em vez de utilizar 
s do computador. Usando um cabo USB para fazer a 
onexão direta do computador ao sistema de áudio, 
ocê pode fazer o stream de suas músicas MP3 
iretamente no aparelho de som, transformando seu 
omputador em uma avançada "jukebox" MP3. Os 
otões de controle no aparelho de som e no controle 
emoto facilitam a navegação e o controle das músicas 
P3 armazenadas na lista de reprodução do 
usicMatch. Você também pode ver o título da música, 

em como o tempo decorrido no monitor do aparelho 
e som.

 x 165 W RMS/5500W PMPO

ecnologia Front firing wOOx
FW-C777/19

Especificações Principais especificações do 

Mini Audio System
  


