
FW390C
Mini Hi-Fi System 

Mini Hi-Fi System com CD Changer e
Incredible Surround
• 800 watts PMPO
• 50 watts RMS
• Incredible Surround
• DSC - Controle Digital de Som (optimal, jazz, rock, techno)
• DBB - Reforço dinâmico de graves
• Caixas acústicas de 2 vias, tipo bass reflex e 

frontal destacável

• Toca-discos laser com memória para 40 faixas
• Toca os discos tipo CDRW (regraváveis)
• Sintonizador FM estéreo / OM com memória para 

40 emissoras
• Duplo deck de comando lógico e Auto Replay
• Gravação de um toque sincronizada com o CD
• Saída para subwoofer ativo
• Função “Easy Set” (operação simplificada)

para o rádio
• Relógio digital com temporizador
• Controle remoto
• Recurso de karaokê



Amplificador
• 800 W PMPO
• 2 x 25 watts RMS -1 dB, 10% DHT @ 

1 kHz em rede de 127 V
• Incredible Surround
• Controle digital de som - DSC  

(optimal, jazz, rock, techno)
• DBB - Reforço dinâmico de graves

Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CD’s com 

carregamento por gaveta frontal
• Toca os discos tipo CDRW (regraváveis)
• Conversor D/A bitcheck
• Programação aleatória para 40 faixas
• Modos de reprodução: repeat, shuffle,

program
• Permite a troca de 2 discos enquanto o 

terceiro está reproduzindo

Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo / OM 

com memória para 40 emissoras
• Operação simplificada através da função 

“Easy Set”

Tape deck
• Duplo deck de comando lógico
• Cópia de fita em alta velocidade e em 

velocidade normal
• Gravação sincronizada com o CD
• Auto replay
• Controle de nível de gravação automático
• Seletor automático do tipo de fita
• Controle de rotação eletrônico e parada 

automática

Caixas acústicas
• Caixas de 2 vias tipo bass reflex
• Woofer (alto-falante de graves) de 5,25”
• Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5”
• Frontal removível
• Sistema de duto “hyper energy” para 

reprodução de graves profundos

Conexões
• Saída para fone de ouvido estéreo:

plugue de 3,5 mm
• Entrada auxiliar: conector cinch
• Saída para subwoofer: conector cinch
• Entrada para microfone:plugue de 3,5 mm

Gerais
• Mostrador fluorescente
• Relógio e temporizador digital
• Permite despertar com CD, rádio ou fita
• Controle remoto
• Recurso de karaokê
• Peso aproximado: 14 kg
• Alimentação: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas
(lxaxp) em mm
• Sistema: 265 x 310 x 320
• Caixas: 210 x 310 x 240

• Dimensões aproximadas da 
embalagem: 624 x 410 x 474

FW390C
Mini Hi-Fi System Mini Hi-Fi System com CD Changer

Especificações Técnicas
(Sujeitas a alterações)

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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Incredible Surround
O Incredible Surround amplia eletronica-
mente a distância virtual entre as caixas.
Pressione a tecla Incredible Surround e
toda a sala será envolvida pela música.
Não é mais necessário distanciar as
caixas. Não mude sua sala para que ela se
adapte ao seu aparelho de som.

Consulte nosso s i te na Internet : http: / /www.phi l ips.com.br


