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esfrute de música digital através
D
da reprodução por USB Directo
Satisfaça as suas necessidades musicais com este sistema Mini Hi-Fi de MP3/WM com 

som MAX da Philips para uma intensificação imediata do som. Desfrute de música 

digital num sistema de alta potência por USB Directo.

Som potente para ouvir e sentir
• Sistema de altifalantes de 3 vias com porta de graves MAX
• Potência musical de 2x60 W RMS/2x120 W

Audição prolongada, maior diversão
• Aprecie música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• 60 horas de CD WMA ou 30 horas de CD MP3
• Carregador para 3 CDs
• Deck de Cassetes Lógico Duplo com reprodução automática

Definições de som personalizadas
• Som MAX para uma potência imediata
• Dynamic Bass Boost proporciona graves mais profundos e prolongados
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Controlo Virtual do Ambiente simula definições de som
Philips
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Som
• Potência de saída: 2x120 W de música
• Melhoramento do Som: Som MAX, Dynamic 

Bass Boost de 3 níveis, Controlo de Som Digital, 
4 modos, VAC: Controlo Virtual do Ambiente

Altifalantes
• Altifalante Principal: 3 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", 
Tweeter de 2", Piezoeléctrico

• Número de Altifalantes: 2

Reprodução de Áudio
• Tipo de Carregamento: Carrocel 3 CD
• Número de Discos: 3
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Suporte de identificação ID3
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Modos de Reprodução de Discos: 99 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/disco/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tecnologia Deck de Cassetes: Full Logical
• Número de decks: 2
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Parar, Repetir, Aleatório, Reprodução de 
programa

Gravação de Áudio
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível 

de Gravação Automático, Gravação 
sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Sintonização digital automática
• Bandas do Rádio: FM, MW, AM

• RDS: Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio, 
Relógio RDS, Nome da Estação

• Estações pré-sintonizadas: 40
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Conveniência
• Standby Eco Power: 1 watt
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: FTD
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW, Guia Rápido, Manual do 
Utilizador, Folheto da Garantia

• Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA

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

265 x 310 x 367 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

248 x 310 x 195 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

611 x 411 x 440 mm
• Peso incl. Embalagem: 15.6 kg

Energia
• Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
•
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eproduza música por USB Directo
asta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi 
hilips. A sua música digital é reproduzida directamente 
 partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos 
referidos com família e amigos.

otência musical de 2x60 W RMS/2x120 W

arregador para 3 CDs

0 horas de música CD-WMA-MP3

om MAX
 tecnologia do Som MAX produz um aumento 

mediato dos graves, maximiza o desempenho do 
olume e proporciona imediatamente a maior 
xperiência sonora com um simples toque no botão 
om MAX. O circuito electrónico do Som MAX calibra 
 definição do som e do volume existente, e intensifica 
s graves e o volume para o nível máximo, sem 
istorção. Tanto o espectro sonoro como o volume 
icam claramente amplificados, criando um som 
otente e profundo em qualquer música. O Som MAX 
ermite retirar o máximo do sistema áudio sem alterar 
efinições de equalização complicadas.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 

alientando os tons graves da gama de definições de 
olume - de baixo para alto – através de um só toque 
um botão! Normalmente, as frequências realmente 
aixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
ontrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado 
ara intensificar os níveis de graves, para que possa 
preciar um som consistente, mesmo em volumes 
aixos.

ontrolo de Som Digital
 Controlo de Som Digital permite seleccionar vários 
odos prédefinidos que controlam as bandas de 

requência do som para optimizar alguns estilos 
usicais. Diferentes definições de som - Optimal, Jazz, 
ock, Techno, Pop ou Classic. Cada modo utiliza uma 
ecnologia de equalização gráfica para ajustar 
utomaticamente o balanço do som e melhorar as 
requências sonoras mais importantes. O Controlo de 
om Digital permite beneficiar ao máximo da música, 
través do ajuste do balanço do som com o estilo 
usical que se está a ouvir.

ontrolo Virtual do Ambiente (VAC)
 Controlo Virtual do Ambiente (VAC) cria um 
mbiente de som virtual em que a música é ouvida tal 
omo o seria em vários ambientes sonoros simulados. 
s definições de som VAC imitam de forma digital os 
feitos acústicos característicos das divisões e 
mbientes especiais, tais como salas de espectáculo, 
inemas, salões de jogos, salas de concerto, discotecas 
 cibercafés. Ao recriar o ambiente sonoro de vários 
mbientes e definições, o VAC melhora 
ubstancialmente a forma como desfruta das suas 
úsicas favoritas.

ltifalantes de 3 vias com porta MAX

eck de Cassetes Lógico Duplo

Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.
For preview purpose only

FWM372/12

Especificações Técnicas Produtos em destaque

Sistema Mini Hi-Fi
MP3/WMA  


