Philips
Mini Hi-Fi System

FWM185

Ouça suas músicas de CD de MP3 favoritas com som rico

com reprodução via USB Direct
Curta a diversão sem parar das músicas de CD/MP3/WMA por até 10 horas no
FWM185. Aumente seu divertimento musical curtindo o seu som em casa com o player
portátil - com USB Direct e MP3 player integrado.
Enriqueça sua experiência sonora
• Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente
• Potência de saída total de 120 W RMS
Prazer contínuo com sua música favorita
• 10 horas de reprodução de CD de MP3
• Sintonizador AM/FM
• Unidade de toca-fitas estéreo
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• MP3 player integrado para o seu dispositivo de música portátil
Ajustes personalizados do som
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

FWM185/BK

Mini Hi-Fi System

Destaques
Sistema Bass Reflex bidirecional

Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais
potente

Especificações
Controle de som digital

10 horas de reprodução de CD de MP3

Sintonizador AM/FM

Unidade de toca-fitas estéreo
Unidade de toca-fitas estéreo

Reforço dinâmico de graves

• Alto-falante principal: Woofer de 4 pol., Tweeter
de 2", Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex
• Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio

Potência de saída total de 120 W RMS

• Número de discos: 1
• Tipo de carregador: Bandeja
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de
MP3, CD de WMA
• Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos,
Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar
reprodução, Repetir, Parar
• Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/
programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle),
Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa
anterior, Repetir reprodução
• Faixas programáveis: 20
• Número de decks: 1
• Tecnologia do toca-fitas: Mecânica
• Modos de reprodução de fita: Interrupção
automática

USB Direct-MP3/WMA

Gravação de áudio

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.

Potência de saída total de 120 W RMS

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua
experiência musical, destacando o conteúdo de
graves da música, pela seleção de ajustes de volume
- do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um
botão! As freqüências de graves mais baixas
geralmente se perdem quando se emprega um nível
de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço
dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os
níveis de graves, produzindo um som mais
consistente, mesmo com o volume abaixado.

• Potência de saída (RMS): 4 x 30 W/canal
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves,
Controle de som digital

Alto-falantes

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". A tecnologia
revolucionária de compressão MP3 permite criar
arquivos de música digital até 10 vezes menores que
o arquivo original, sem degradar a qualidade de
áudio. O MP3 tornou-se um formato padrão de
compressão de áudio usado na Internet, permitindo
a transferência rápida e fácil de arquivos de áudio.

Sintonizador AM/FM

Som

Com o modo USB Direct, você pode simplesmente
selecionar a música em um dispositivo USB e
reproduzir todo o seu conteúdo. Você só precisa
conectar seu dispositivo USB para reproduzir ou
exportar conteúdos do dispositivo.

• Mídia de gravação: Fita
• Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de
CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

Praticidade

• Alarmes: Alarme do CD, Alarme USB, Timer de
desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: Tela de cristal líquido

Conectividade

• Aux in: estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

Acessórios

• Acessórios inclusos: Controle remoto
• Manual do usuário: Português do Brasil

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
220 x 292 x 272 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
415 x 383 x 491 mm
• Peso, incluindo embalagem: 9,5 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.

