Mini Hi-Fi System

Mini Hi-Fi System com CD Changer
e Tecnologia wOOx
Potência 3000 W PMPO / 300 W RMS
Tecnologia wOOx
Navegador musical com controle Jog Shuttle
Controle Digital de Som (DSC) em 6 modos
Controle de ambientação sonora em 6 modos
Ajustes para graves e agudos
Analisador de espectro de 7 bandas
Caixas acústicas de 3 vias, tipo Bass Reflex
com grade frontal removível
Duplo deck com auto-reverse
e comando via controle remoto
Saída para subwoofer ativo
Recurso karaokê
Relógio digital com despertador
e modo sleep
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Benefícios
Tecnologia wOOx
A percepção da qualidade de som da música atual depende muito da
impressão que se tem dos tons graves. Eles devem ser profundos sem possuir
coloração; devem ser potentes sem ser distorcidos.
Conseguir esta combinação de características é uma tarefa que exige muita
tecnologia. É exatamente este conceito que a Philips desenvolveu para o
FW-C85 e chamou de tecnologia wOOx.
O sistema wOOx é composto de radiadores de som colocados sobre as
caixas acústicas, desenhados com suspensão de material que oferece excelente
linearidade, o que previne distorções, e de alta elasticidade e baixa ressonância
para oferecer graves profundos.
A tecnologia wOOx é um conceito completo englobando acústica e eletrônica.
A percepção dos sons graves pelo ouvido humano depende do nível de som.
Os amplificadores do FW-C85 e os controles de amplificação dinâmica
corrigem a resposta do aparelho em função do volume de maneira a manter
a percepção de graves uniforme em qualquer nível de volume do som.
Esta combinação significa o melhor som sob qualquer volume.

Características e Recursos
(sujeitos a alterações)

Amplificador
• 3000 W PMPO
• 2 x 150 watts RMS -1 dB, IEC, 10% DHT @ 1 kHz em rede de 127 V
• Navegador Musical:
Controle tipo Jog Shuttle
6 modos no controle digital de som
6 modos no controle de ambientação sonora
6 modos de ajustes pessoais
• Modo Woox com 3 níveis de ajustes
• Controle de graves e agudos
• Otimização de graves
Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CD’s 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, tudo
• Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo

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
• Contador eletrônico
Caixas acústicas
• Caixas de 3 vias tipo bass reflex
• Woofer (alto-falante de graves) de 6,5”
• Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5” com refrigeração ferro-fluido
• 2 tweeters (alto-falante de agudos) de 1” tipo Polydome
• Tecnologia wOOx
• Grade frontal destacável
• Duto traseiro G-Bass
• Conectores tipo “ click fit”
Conexões
• Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
• Entrada auxiliar/CDR/DVD: conector cinch
• Saída para subwoofer ativo: conector cinch
• Saída para gravador digital:
- Saída digital coaxial: conector cinch
- Saída analógica: conector cinch
• Entrada de microfone: plugue de 3,5 mm
Gerais
• Mostrador com 3 modalidades incluindo o modo NITE
• Mostrador fluorescente
• Analisador de espectro de 7 bandas
• Modo de demonstração
• Relógio digital com despertador
• Modos sleep ( dormir com música)
• Permite despertar com CD, rádio ou fita
• Controle remoto com 45 teclas
• Recurso de karaokê
• Alimentação110/ 220 V - 50 / 60 Hz
Dimensıes aproximadas
Dimensões do sistema LxAxP:
Dimensões das caixas LxAxP:
Dimensões da embalagem LxAxP:
Peso aproximado:

265 x 310 x 390 mm
260 x 350x 315 mm
594 x 720 x 416 mm
20 kg
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Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo OM com memória para 40 emissoras
• Funcão de operação simplificada “Easy Set”
• Cobertura do sintonizador:
FM 87,5 a 108 MHz
M 522 a 1602 kHz

Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
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