
Mini Hi-Fi System

FW-R8
Mini Hi-Fi System
com Gravador de CD

Potência 2000 W PMPO / 200 W RMS  

Gravador de CD incorporado
Agora você pode gravar CDs de forma prática e rápida.

Grava CDs a partir de outros CDs, rádio
ou outras fontes externas
Agora você pode ter todo seu acervo musical em CD.

Toca-discos para 3 CDs

Controle automático de nível
Garante volume constante durante a gravação.

Gravação simplificada, em duas velocidades

Sistema acústico de três vias tipo Bass Reflex

Saída para subwoofer ativo

Controle de tons graves, agudos e loudness

Entrada e saída digital e analógica

Controle remoto



Mini Hi-Fi System

FW-R8
Mini Hi-Fi System
com Gravador de CD

Benefícios

• Gravador de CD incorporado
Com o gravador de CD como parte integrante do mini system, a operação de
gravar CDs torna-se extremamente simples. Primeiro porque não há conexão
alguma a se fazer, o sistema já está pronto. Também porque os comandos e
operações, sendo simplificados, garantem sempre ótimas gravações. Outra 
vantagem num sistema integrado é a possibilidade de se gravar seus CDs a 
partir das várias fontes de som, como o rádio e o toca-discos CDs. Funções estas
também incorporadas ao mini system.

• Dupla velocidade de gravação
Além de gravar na velocidade normal de audição, as gravações de suas compilações
musicais feitas a partir do toca-discos laser podem ser feitas em alta velocidade.
Isto permite ganhar tempo sem perder a qualidade da gravação.

• Toca-discos laser para 3 CDs
A partir do toca-discos para 3 CDs é possível usar todas as funções normais
como shuffle (reprodução dos discos e das faixas de modo aleatório e sem
repetição da seqüência), programação de faixas e troca de dois discos com o
terceiro ainda tocando, de modo a não interromper sua festa.

• Controle independente de graves e agudos
Permite um ajuste preciso e em separado dos sons de baixa e alta freqüência,
compensando o ambiente de audição ou ajustando o som ao seu gosto 
pessoal.

• Controle automático de nível de gravação
Garante que as faixas gravadas, mesmo tendo sido extraídas de diferentes CDs,
não apresentem diferenças de volume ao serem tocadas.

• Saída para subwoofer ativo
Esta saída garante a possibilidade de expansão futura de seu sistema através da
adição de um subwoofer. Um subwoofer ativo proporciona um reforço extra
aos sub graves, dando uma dimensão especial à múscia e aos efeitos sonoros
de baixíssimas freqüências.

• Entradas e saídas digitais e analógicas
Deixam seu sistema compatível com outros equipamentos de som, com um
segundo gravador ou player externos.

• Caixas acústicas tipo Bass Reflex de 3 vias
O sistema Bass Reflex proporciona elevado rendimento na resposta dos
graves. O sistema de 3 vias separa o som em três faixas distintas de 
freqüências, enviando cada uma destas a um alto-falante específico e 
otimizando o som final.

• Loudness
Esta função tem por objetivo corrigir a resposta do aparelho para diferentes
níveis de volume, acompanhando a curva de sensibilidade do ouvido em
função do nível do som. Significa o melhor som em qualquer volume.

Características e Recursos
(Sujeitos a alterações)

Amplificador
• 2000 watts PMPO
• 2 x 100 watts RMS -1 dB, IEC, 10% DHT @ 1 kHz em rede de 127 V
• Incredible Surround

• Controle de graves e agudos (Bass&Treble)
• Loudness e Pure 
• Ajustes de balanço via controle remoto

Gravador de CD
• Grava CDs digital áudio graváveis e regraváveis de todas as marcas
• Gravação em 2 velocidades 
• Entrada de texto, edição e gravação
• Controle automático de nível: garante volume constante das faixas gravadas
• Modos de reprodução (repeat / shuffle / program)
• Lê CDs áudio tipo RW

Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento por gaveta frontal
• Toca os discos de áudio tipo CD-RW (regraváveis)
• Modo de edição (faixa A-B)
• Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
• Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo
• Toca CDs digital áudio ainda não finalizados

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 532 a 1602 kHz

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
• Tweeter (alto-falante de agudos) de 1” tipo Polydome
• Grade frontal destacável
• Conectores tipo “click fit”

Conexões
• Entrada digital com conversão de amostragem (12-56 kHz): conector cinch
• Saída digital (44,1 kHz): conector cinch
• Saída e entrada de linha: conector cinch
• Saída para subwoofer ativo: conector cinch 
• Entrada de microfone: plugue de 3,5 mm
• Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm

Gerais
• Mostrador fluorescente tipo dot matrix com calendário musical
• Analisador de espectro de 7 bandas
• Ajuste de brilho do mostrador em 3 níveis via controle remoto
• Modo de demonstração
• Relógio digital com despertador
• Modos sleep (dormir com música)
• Controle remoto com 42 teclas
• Recurso de karaokê
• Alimentação: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas
Dimensões do sistema LxAxP: 265 x 310 x 335 mm
Dimensões das caixas LxAxP: 240 x 310 x 250 mm
Dimensões da embalagem LxAxP: 580 x 719 x 358 mm
Peso aproximado: 22 kg

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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Produto Importado


