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1 Importante

Conheça os símbolos de segurança

  Conheça os símbolos de segurança 

   
  Este “raio” indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna da unidade, o que pode 
causar choque elétrico. Não remova a tampa do produto, pois isso pode comprometer a segurança 
de toda sua família. 
  O ‘ponto de exclamação’ alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser 
cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção. 
   AVISO:  para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser 
exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser 
colocados sobre o equipamento. 
   CUIDADO:  para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva 
entrada e insira o plugue completamente. 

    Instruções de segurança importantes
•    Leia estas instruções.
•   Preste atenção a todos os avisos.
•   Siga todas as instruções.
•   Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do 

fabricante.
•   A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de 

passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplifi cadores) que geram 
calor. 

•   Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na 
parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que eles saem do rádio-relógio.

•   Use somente os acessórios especifi cados pelo fabricante.
•   Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especifi cada pelo fabricante ou 

vendida com o sistema Hi-Fi. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar 
o aparelho para evitar que caiam e provoquem acidentes.   Desconecte o sistema Hi-Fi 
durante tempestades com raios ou quando não for usado por um longo período.
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•   Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profi ssionais 

especializados. A manutenção é necessária quando o sistema Hi-Fi 
apresenta algum tipo de dano, como fi o elétrico ou plugue danifi cado, 
líquidos derramados ou objetos caídos no interior do sistema Hi-Fi, 
sistema exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

•   O sistema Hi-Fi não deve ser exposto a respingos. 
•   Não coloque sobre este sistema Hi-Fi nada que possa danifi cá-lo (por exemplo, objetos 

contendo líquidos e velas acesas). 
•   CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que 

pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho: 
•   Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no sistema Hi-Fi. 
•   Remova as pilhas quando não utilizar o sistema Hi-Fi por um longo período.
•   Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o 

dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve fi car prontamente operável.

Aviso

 •  Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento. 
 •   Nunca lubrifi que nenhuma parte do equipamento.
 •   Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
 •   Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor. 
 •   Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
 •   O fi o elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem fi car em um local de fácil acesso para 

desconectar o equipamento da rede elétrica. 

   Risco de superaquecimento! Não instale o equipamento em um local apertado. Sempre deixe um 
espaço de pelo menos 10 cm em volta do equipamento para ventilação. Certifi que-se de que as 
aberturas de ventilação do aparelho não fi quem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Nota

 • A etiqueta de número de série e modelo encontra-se na parte traseira do equipamento.
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2 Aviso
  Qualquer alteração ou modifi cação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips 
Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

     Conformidade

    Este aparelho inclui este rótulo: 

   
     Símbolo de aparelho Classe II 

   
  Aparelho Classe II com isolamento duplo; fi o-terra de proteção não fornecido.

Cuidados com o meio ambiente  

    Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, 
que podem ser reciclados e reutilizados.  
Baterias e Pilhas 
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias. 
• Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.  
• O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio 

ambiente e à saúde humana. 
• Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e 

baterias fornecidas com seus produtos após seu fi m de vida. A Philips dispõe de pontos de 
coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo. 

• Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, 
ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas 
removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas 
(antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto 
com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.  
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• Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o encaminhamento à assistência 
técnica Philips. 

• Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação 
ambientalmente correta.

• Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande 
São Paulo ou acessar o site http://www.philips.com.br                 

Informações ambientais 
  Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material 
da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno 
(sacos, folhas protetoras de espuma). 
  O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem 
desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de 
material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

      Aviso sobre marcas registradas    

  Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

      Direitos autorais

   2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
  As especifi cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. A Philips se reserva o direito 
de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.
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Conteúdo da caixa
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Conectar as caixas acústicas

Conectar a antena AM

FWM2200X_78_Short User Manual_V1.0.indd   8FWM2200X_78_Short User Manual_V1.0.indd   8 2013/3/28   11:07:052013/3/28   11:07:05



SOURCE STANDBY

Antes de conectar à alimentação, verifique se a voltagem 
da fonte de alimentação corresponde à voltagem definida 
no seletor de voltagem na parte traseira do aparelho.

Conectar à rede elétrica
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Reproduzir áudio de um dispositivo externo
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AUX IN

R

L

LINE OUT
R

L

Reproduzir áudio de um dispositivo externo
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Reproduzir um disco
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Reproduzir a partir de um dispositivo USB
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Inicia, pausa ou retoma a reprodução.

Pressione uma vez para interromper a reprodução.
Pressione duas vezes para excluir uma programação.

Insira o número da faixa que você deseja reproduzir.

Para faixas em MP3/WMA, avance para a próxima 
pasta ou a anterior.

Pressione para pular para a faixa anterior/seguinte.
Mantenha pressionado para retroceder/avançar 
rapidamente uma faixa.

Pressione várias vezes para selecionar um modo de reprodução.
         : repete a faixa atual
             : repete todas as faixas
              : repete o álbum atual
           : reproduz todas as faixas aleatoriamente
   Para retornar à reprodução sequencial, pressione repetidamente 
   até que      ou        desapareça.

Operações básicas de reprodução
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Programar faixas
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Ajusta o volume.

Ativa ou desativa a amplificação instantânea de 
potência do som.
Quando estiver ativado, MAX será exibido no display.

Silencia ou restaura o volume.

Seleciona uma configuração do equalizador de som.

Ativa ou desativa o reforço dinâmico de graves (DBB). 
Quando o DBB estiver ativado, DBB será exibido 
no display.

Ajustar o som
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No modo de espera, mantenha pressionado CLOCK SET até que a 
mensagem SET CLOCK seja exibida no display.

Pressione          /          para selecionar um formato de hora.

Pressione CLOCK SET para confirmar.

Repita as etapas 2 e 3 para ajustar a hora e os minutos.

1

2
3
4

Ajustar o relógio
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Armazenar automaticamente estações de rádio

Pressione TUNER repetidamente para selecionar a banda FM ou MW (AM).

Mantenha pressionado PROG até que AUTO seja exibido.

Pressione     /     para selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada. 

1
2
3
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Armazenar estações de rádio manualmente

Pressione TUNER repetidamente para selecionar 
a banda FM ou MW (AM).

Pressione          /          para sintonizar uma 
estação de rádio.
Pressione PROG para ativar o modo de programação.

1

2

3
Pressione      /     para atribuir um número a estação 
de rádio e pressione PROG para confirmar.

4

Repita as etapas 2 e 4 para armazenar mais estações 
de rádio.

5
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Ajustar o despertador 

1 No modo de espera, mantenha pressionado SLEEP/TIMER até SET TIMER ser 
exibido.

2 Pressione CD, TUNER ou USB para selecionar uma fonte de alarme.
3 Pressione SLEEP/TIMER para confi rmar.
4 Pressione  /  para ajustar a hora.
5 Pressione SLEEP/TIMER para confi rmar.
6 Repita as etapas 4 e 5 para ajustar os minutos.
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Pressione        repetidamente para selecionar um período 
(em minutos).

Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, 
      é exibido.
Se SLP OFF for exibido, significa que ele está desativado.
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Especificações

Alimentação AC 110 - 127 V/220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação 100 W
Carga máxima da entrada USB 5 V, 0,5 A
 Dimensões
   – Unidade principal (L x A x P)
   - Caixa do alto-falante (L x A x P) 

 
223 x 313 x 252 mm
  195 x 310 x 207 mm 

 Peso
   - Com a embalagem
   - Unidade principal
   - Alto-falantes 

 9,7 kg
  3,6 kg
  2 x 2,1 kg 

Potência de saída 2 X 100 W RMS (10% THD)
Resposta em frequência 63 - 16000 Hz, ±3 dB
Relação de sinal/ruído > 55 dBA
Entrada AUX 2 v rms
MP3 Link 650 mv rms
Tipo de laser Semicondutor
Diâmetro do disco 12 cm, 8 cm
Suporte para disco CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA
DAC de áudio 24 Bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total < 1%
Resposta em frequência 63 Hz - 16 kHz
Relação sinal/ruído > 60 dBA
Faixa de sintonia  FM: 87,50 - 108,00 MHz

  MW: 530 - 1710 kHz 
Grade de sintonia  FM: 50 kHz

  MW: 10 kHz 
Sensibilidade 
(relação sinal/ruído mono de 26 dB) < 22 dBu (FM), < 86 dBu (MW)
Distorção harmônica total < 3%
Relação de sinal/ruído > 45 dBA (FM), > 40 dBA (MW)
Impedância do alto-falante 6 Ohm
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Todas as marcas comerciais registradas e não registradas 
são de propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
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