
DVD Mini System FW D5
Mini System com DVD
Integrado e Dolby Digital
• 3000 Watts PMPO / 250 Watts RMS
• Acompanha 5 caixas acústicas para a montagem do Home Cinema
• Toca-discos laser para 3 CDs e uma gaveta separada para o DVD
• Decodificador Dolby Digital interno (AC-3) / Saída S-Vídeo e

recursos completos do DVD como: zoom / câmera lenta /
menu / resume

• Duplo controle Jog / controle remoto total
• 6 modos de controle digital de som e para controle virtual

de ambiência
• 6 ajustes pessoais e programação do toca-discos laser para

até 40 faixas
• Sintonizador digital FM estéreo / OM

com memória para 40 emissoras

* Dolby ProLogic é marca registrada dos laboratórios Dolby Licensing In.
Alguns recursos acima mencionados devem estar disponíveis no disco para se efetivarem.
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DVD Mini System FW D5
A Tecnologia DVD
A tecnologia DVD chegou para revolucionar tudo
o que se ouviu, viu e sentiu até hoje em termos
de áudio e vídeo. Em um disco do tamanho de um
CD de áudio o padrão DVD contém até 8 horas
de som e imagens, ambos com qualidade digital,
o que significa nitidez indescritível.

Benefícios

3000 Watts PMPO / 250 Watts RMS
Esta potência é suficiente para sonorizar uma sala
relativamente ampla. Os canais possuem potências
iguais: 5 x 50 Watts RMS.

Acompanha 5 caixas acústicas
O áudio Dolby Digital após decodificado pelo
aparelho é separado em 6 canais independentes.
São eles:
Caixas acústicas principais
Canal frontal direito
Canal central
Canal frontal esquerdo
Canal surround (traseiro) direito
Canal surround (traseiro) esquerdo

Caixa acústica de efeitos
Canal de efeitos (subwoofer) opcional.
Para total comodidade, o aparelho acompanha as
caixas acústicas principais, o que elimina o problema
de escolha de caixas acústicas para se adequar ao
aparelho tanto em especificações técnicas como
em estilo. Com o novo DVD Mini System FW-D5
a Philips traz a solução para o seu Home Cinema.
As caixas frontais e centrais são magneticamente
blindadas, podendo ficar próximas à TV sem
problemas de interferência na cor da imagem.

Caixas frontais de 2 vias no sistema
Bass Reflex
Este sistema trabalha com alto falantes independentes
para graves e agudos, otimizando a qualidade sonora.
A construção Bass Reflex tem por objetivo estender
a resposta nas baixas freqüências, proporcionando
graves ricos e profundos.

Duplo controle Jog
Existem dois controles tipo Jog no aparelho. Um
é para o comando do DVD nas funções scan, A-B,
zoom e return. O outro é para o comando do

navegador sonoro, e controla as funções controle de
ambiência, ajustes pessoais de equalização, controle
digital de som e o reforço dinâmico de graves.

Reforço dinâmico de graves em 3
níveis
A perfeita e equilibrada reprodução dos sons graves
tem muita importância tanto em músicas como
em filmes. Para um controle detalhado do som o
FW-D5 possui o reforço dinâmico de graves em
3 níveis (chamados de Beat, Punch e Blast).

Sintonizador digital FM estéreo e OM
O sintonizador digital proporciona alta precisão de
sintonia e a facilidade de comando do rádio via
controle remoto.

Saída para subwoofer
Esta saída deixa o produto pronto para receber
um subwoofer ativo que pode ser adicionado ao
sistema se o ouvinte gostar de impacto nos efeitos
sonoros existentes nos filmes de ação.
O subwoofer reproduz as freqüências bem baixas,
aumentando a dinâmica do conjunto.

Conveniência

Troca de CDs sem interrupção da
música
No sistema de gaveta de 3 CDs, pode-se trocar
2 discos com o terceiro ainda reproduzindo. Isto
significa não interromper a festa.

Compatibilidade com os discos
regraváveis (CD-RW)
Esta compatibilidade é importante porque os discos
CD-RW estão ganhando popularidade com o
advento dos gravadores domésticos de CD. Num
futuro bem próximo este tipo de CD será muito
usado, e o FW-D5 já traz esta vantagem.

Programação do toca-discos laser
Até 40 faixas podem ser programadas no toca-discos
laser.Desta forma as 40 faixas podem ser reproduzidas
na seqüência que o ouvinte escolher.

Repetição
Esta função permite repetir a música ou o disco.

Reprodução aleatória de faixas
Recurso útil nos CDs muito ouvidos. Pode ser
aplicada em um ou nos três discos.

Autoprogramação
O preenchimento das memórias do rádio pode ser
feita manualmente ou automaticamente pelo aparelho.
A opção automática dá mais comodidade à operação.

Entradas e saídas auxiliares
Recurso que permite ligar equipamentos externos
ao FW-D5,ampliando os demais recursos do aparelho.
Um gravador de CD pode ser ligado a estas
entradas e saídas.

Ajuste da iluminação do mostrador
Nas aplicações Home Cinema, onde o equipamento
de som costuma ficar próximo à TV, a iluminação
do mostrador pode atrapalhar. Pensando neste
detalhe a Philips incorporou ao FW-D5 um controle
que permite várias intensidades de iluminação.

Relógio digital
Um relógio digital com precisão de quartzo e um
temporizador aumentam a versatilidade do aparelho.
Ele pode ser usado como um despertador acordando
com o som do CD ou Rádio.

Recursos de karaokê

Características e recursos
(Sujeitos a alterações)

Entradas e saídas
• 1 x saída

de vídeo CVBS conector cinch
• 1 x saída

de vídeo S-VHS conector S-Video
• 1 x saída

de áudio analógica conector cinch
• 1 x entrada

de áudio analógica conector cinch
• 1 x saída

para subwoofer ativo conector cinch
• 1 x entrada

para microfone conector 3,5 mm
• 1 x saída

para fone conector 3,5 mm

Gerais
• Alimentação: 110 / 220 V

Dimensões aprox. (LxAxP)
• Aparelho: 264 x 310 x 390 mm
• Caixas frontais: 240 x 310 x 315 mm
• Caixas surround e central: 230 x 130 x 155 mm
• Embalagem: 643 x 700 x 472 mm

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.

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

Produto Importado

Folheto FWD5  9/21/00 5:51 PM  Page 2


