
eprodução de DVD e CD-
R

MP3-WMA

A incrível combinação de um poderoso Mini Hi-Fi System com a reprodução de DVD 
do FWD796 é garantia de emoção. Relaxe com os sons dinâmicos deste poderoso 

sistema e tenha mais uma ótima razão para ficar em casa!

Enriqueça sua experiência de cinema
• 3 disqueteiras para DVD
• Som surround do canal 5.1
• DTS Digital Surround para som surround multicanal
• Dolby Pro Logic II para som surround de fontes estéreo.

Quanto mais você ouve, mais gosta
• Reproduz DVD, DivX, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) e CD de imagens
• Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

Som de alta potência para ouvir e sentir
• Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
• Alto-falantes com tecnologia Front firing wOOx

• 580W RMS

Amplos recursos sonoros
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Controle de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas
Philips
Mini Hi-Fi System

DVD
FWD796
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Som
• Potência de saída: 580W RMS
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx, Controle 

de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente 
virtual, Sons de jogos, MIX-IT

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 3 vias, Tecnologia wOOx 

Bass Radiator, Woofer de 6,5", Tweeter de 2", 
Piezo 1 pol., cúpula policarbonato

• Número de alto-falantes: 5
• Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, DVD+RW, DivX, 

CD de vídeo, CD de imagens
• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 

Menu do disco, OSD, Avanço rápido, 
Retrocesso rápido, Avanço Lento, Retrocesso 
Lento, Procurar para frente/para trás, Reiniciar 
reprodução no ponto de parada, Repetir, 
Repetir capítulo, Ângulo, Zoom, Imagem estática

• Tipo de carregador: Motorizado
• Número de discos: 3

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA
• Modos de reprodução de discos: Repetir/uma/

tudo/programa, Avanço/retrocesso, Pesquisar 
próximo álbum/álbum anterior, Localizar 
Próxima Faixa/Faixa Anterior, Programação de 
99 faixas

• Tecnologia do cassette deck: Lógica completa
• Modos de reprodução de cassette: Fast Wind/

Rewind, Interrupção automática
• Formato de compactação: Dolby Digital, DTS
• Número de decks: 2

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Fita
• Recursos de gravação de fitas: Gravação de CD 

com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
• Recursos de sintonia: Autogravação, Fácil 

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

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Microfone: Entrada para microfone
• Outras conexões: AUX in, Saída Vídeo 

Composto (CVBS), Saída entrelaçada Vídeo 
Componente, Saída S-Video, Saída do 
subwoofer, Antena FM, Antena MW, Saída 
digital (cinch), DIN preparado p/atualização 5.1., 
Saída Line out

• Aux in: Entrada Line in, Gameport

Praticidade
• Alarmes: CD despertador, Rádio despertador, 

Desligamento automático, Toca-fitas 
despertador, Acorde com a faixa favorita

• Tipo de display: FTD
• Indicações: número do álbum, Modo DIM, 

Títulos de som, tempo, faixa
• Karaokê: Controle de eco, Controle de teclas, 

Volume de MIC
• Eco Power Standby: 1 watt

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Antena AM, Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para 
controle remoto, Antena FM, Guia de início 
rápido, Controle Remoto, Manual do usuário, 
Cabo Vídeo Componente (R/G/B)

• O pacote padrão inclui: Garantia internacional

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

265 x 320 x 345 mm
• Dimensões da caixa acústica principal 

(L x A x P): 235 x 455 x 248 mm
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

200 x 310 x 388 mm
• Dimensões da caixa acústica Surround 

(L x A x P): 140 x 310 x 310 mm
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

247 x 130 x 160 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

510 x 412 x 624 mm
• Peso, incluindo embalagem: 35,5 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 - 240V, 50/60 Hz
• Consumo de energia em standby: < 1 W
•
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 disqueteiras para DVD

om surround do canal 5.1

TS Digital Surround
eus filmes em DVD ganham som surround de 
ualidade superior com o DTS.

olby Pro Logic II Surround
 Dolby Pro Logic II permite a decodificação do som em 
inco canais de alta qualidade (surround), incluindo dois 
anais surround de alcance completo, de qualquer fonte 
e som estéreo.

eproduz DVD/DivX, MP3 e CD-WMA

nidade de toca-fitas Dual Logic

aixas acústicas Bass Reflex
 sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma 
xperiência de graves profundos usando um sistema 
ompacto de alto-falantes. Difere do sistema 
onvencional de alto-falantes, sendo equipado com um 
ubo de graves acusticamente alinhado com o 
ubwoofer, para otimizar a reprodução de baixas 
reqüências do sistema. O resultado são níveis de graves 
ais profundos e controlados, com baixa distorção. O 

istema opera por meio da ressonância da massa de ar 
o tubo de graves, fazendo-o vibrar como um 
ubwoofer convencional. Combinado à resposta do 
ubwoofer, o sistema expande os sons de baixa 
reqüência, criando uma dimensão inteiramente nova 
e graves profundos.

ecnologia Front firing wOOx

80W RMS

ontrole de nível wOOx de três etapas

ontrole de som digital
 controle de som digital oferece uma série de controles 
redefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você 
ode usar para otimizar as faixas de freqüência para 
iferentes estilos musicais. Cada modo usa uma 
ecnologia de equalização gráfica para ajustar 
utomaticamente o balanço do som e melhorar as 
reqüências mais importantes do estilo musical 
scolhido. Graças ao controle de som digital, você 
btém o melhor da sua música, pois ele ajusta com 
recisão o balanço do som para corresponder ao tipo 
e música reproduzida.

ontrole de ambiente virtual
 VAC (Controle de ambiente virtual) cria um ambiente 
e som virtual que simula digitalmente a característica 
cústica de salas ou ambientes especiais, como casas 
e show, salas de cinema, discotecas, etc. Como recria 
e forma realista o clima sonoro desses diferentes 

ocais, o VAC aprimora seu prazer com sua música 
avorita.
FWD796/21

Especificações Principais especificações do 

Mini Hi-Fi System
DVD  


