
 

Philips
Mini Hi-Fi System com 
DVD

FWD872
TV pal surpreendente, com um som maravilhoso
Sons graves potentes e nítidos
Melhore sua experiência de entretenimento com o moderno FWD872 - relaxe ou anime-se com 
o som potente e turbinado oferecido pelo Max Sound e DBB de 3 fases para graves instantâneos 
e potentes. Além disso, curta suas fotos e músicas diretamente nos nossos dispositivos USB.

Enriqueça sua experiência de cinema
• Reprodução de DivX para vídeo com alta compactação
• Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
• Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Enriqueça sua experiência sonora
• 2x100 W RMS
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Prazer contínuo com sua música favorita
• Exiba fotos e ouça música diretamente de dispositivos USB
• Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
• Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• Unidade lógica de toca-fitas
• Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora
 



 Reprodução de DivX
Com o suporte DivX, você pode desfrutar de 
vídeos codificados DivX no conforto da sua 
sala. O formato de mídia DivX é uma 
tecnologia de compactação de vídeo baseada 
em MPEG4 que permite salvar arquivos de 
tamanho grande tais como filmes, trailers e 
vídeos de música como, por exemplo, CD-R/
RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os 
CDs DivX podem ser reproduzidos em DVD 
players, Gravadores de DVD e sistemas de 
Home Theater selecionados.

Progressive Scan
O Progressive Scan duplica a resolução vertical 
da imagem, resultando em uma imagem muito 
mais nítida. Em vez de enviar para a tela 
primeiro o campo composto pelas linhas 
ímpares e, depois, enviar o campo com as 
linhas pares, os dois campos são projetados ao 
mesmo tempo. A imagem completa é criada 
instantaneamente, usando a resolução máxima. 
Nessa velocidade, o olho humano vê uma 
imagem mais nítida, sem estrutura linear.

MAX Sound
A tecnologia MAX Sound produz uma 
amplificação instantânea de graves, 
maximizando o desempenho do volume e 
criando uma experiência musical 
impressionante com o toque de apenas um 
botão. O conjunto de circuitos eletrônicos 
calibra os ajustes de som e reforça 
instantaneamente os graves e o volume ao 
nível máximo, sem distorções. O resultado 
final é uma amplificação considerável no 
volume do som e um potente reforço de áudio 
que vão turbinar qualquer música.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de 
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou 
Clássica - que você pode usar para otimizar as 
faixas de freqüência para diferentes estilos 
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de 
equalização gráfica para ajustar 
automaticamente o balanço do som e 
melhorar as freqüências mais importantes do 
estilo musical escolhido. Graças ao controle de 
som digital, você obtém o melhor da sua 
música, pois ele ajusta com precisão o balanço 
do som para corresponder ao tipo de música 
reproduzida.

Reforço dinâmico de graves, 3 fases
Reforço dinâmico de graves, 3 fases

USB Direct
Basta conectar o dispositivo USB no sistema e 
compartilhar com a família e os amigos suas 
músicas e fotos digitais armazenadas.

Reproduz DVD, MP3 e Foto CD
Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de 
WMA, CD(RW) e Foto CD

Karaokê
A função Karaokê do aparelho de DVD 
oferece tempo ilimitado de áudio para você 
cantar e se divertir. Sua apresentação ficará 
mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. 
Os controles de tecla permitem a seleção da 
tecla ideal para o seu alcance vocal.
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CD com início sincronizado, Nível de Gravação •
Som
• Potência de saída: 2.600 W PMPO
• Potência de áudio total (RMS): 200 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de 

ambiente virtual, Reforço dinâmico de graves - 3 
estágios, Controle de som digital

• Sistema de áudio: Dolby Digital

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 2 woofers de 5,25", Woofer 

de 3 pol., Tweeter de 2", 3 vias, Caixas acústicas 
Bass Reflex

• Número de alto-falantes: 2

Reprodução de vídeo
• Tipo de carregador: Motorizado
• Número de discos: 1
• Mídia de reprodução: DVD, DivX, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, CD de vídeo, Foto CD
• Modos de reprodução de discos: Menu do disco, 

OSD, Avanço rápido, Retrocesso rápido, Avanço 
Lento, Retrocesso Lento, Pesquisar para frente/
para trás, Reiniciar reprodução no ponto de 
parada, Repetir A-B, Repetir capítulo, Repetir, 
Ângulo, Zoom

• Recursos de vídeo: Progressive Scan
• DVD Region: 4
• Reprodução via USB Direct: JPEG, MPEG, AVI

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: Foto CD, Kodak Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Apresentação de 

slides, Virar fotos, Girar, Zoom

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

MP3, CD de WMA
• Suporte a Tag ID3
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

99 faixas, Repetir/um/tudo/programa
• Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/

Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Parar, 
Repetir, Reprodução aleatória, Programar 
reprodução

• Tecnologia do toca-fitas: Lógica completa
• Número de decks: 1
• Modos de reprodução de fita: Retrocesso rápido/

Retrocesso, Interrupção automática

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Fita
• Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de 

Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
• Pré-sintonia de estações: 40
• Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil 

Instalação (Plug & Play)

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Microfone: Entradas duplas para microfone
• USB: Host USB
• Outras conexões: Saída progressiva Video 

Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 
Saída S-Vídeo, Saída digital (cinch), Saída do 
subwoofer, Saída Line out, Antena FM, Antena 
MW

• Aux in: Entrada Line In

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Toca-

fitas despertador, Timer de desligamento 
automático

• Tipo de display: FTD
• Relógio: Na tela principal
• Karaokê: Controle de eco, Controle de teclas, 

Volume de MIC
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Português, Russo, 

Espanhol, Tailandês, Chinês tradicional

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo vídeo componente 

YPbPr, Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de 
vídeo, Cabo de alimentação AC, Pilhas para 
controle remoto, Guia de início rápido, Antena 
FM/MW

• Controle remoto: 45 teclas
• Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do 

Brasil
• O pacote padrão inclui: Garantia internacional

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

191 x 411 x 304 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

165 x 554 x 283 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

510 x 420 x 312 mm
• Peso, incluindo embalagem: 21,5 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 

decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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