
eprodução de MP3 
R
com
Satisfaça toda

recurso MAX

horas da sua 

Som d
• Siste
• 2x60

Quan
• 30 h
• Disq
• Unid

Ajuste
• MAX
• Refo
• Con
• Con
 o MAX Sound
s as suas necessidades musicais com este Mini Hi-Fi System MP3 que possui o 

 Sound da Philips para amplificação imediata da potência, permitindo-lhe ouvir 30 

música favorita de CD e MP3. Sua utilização fácil e intuitiva o torna uma jóia rara!

e alta potência para ouvir e sentir
ma de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX
W RMS

to mais você ouve, mais gosta
oras de reprodução de CD de MP3
ueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
ade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

s personalizados do som
 Sound: amplificação imediata de potência
rço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
trole de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
trole de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas
 

Philips
Mini Hi-Fi System

MP3

FWM37



uto
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• Potência de saída: 2x60W RMS
• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço 

dinâmico de graves - 3 fases, Incredible Surround, 
Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de 
ambiente virtual

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 3 vias, Caixas acústicas Bass 

Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezo
• Número de alto-falantes: 2

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

MP3
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

99 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
• Número de discos: 3
• Tecnologia do toca-fitas: Lógica completa
• Número de decks: 2

Gravação de áudio
• Aprimoramento de gravação de fitas: Nível de 

Gravação Automático, Gravação de CD com 
início sincronizado

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

Instalação (Plug & Play)

Conectividade
• Aux in: Entrada Line In
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Antena FM/MW
• Controle remoto: 32 teclas

Dimensões
• Dimensões da caixa acústica 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
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

265 x 310 x 367 mm
• Peso, incluindo embalagem: 15,6 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: <15 W
•
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