
 

 

Philips
Mini System Hi-Fi

200 W RMS

FWM4000X
Sinta a potência e a emoção das músicas

Obcecados por som
Graças ao UniSound, você pode curtir um som dinâmico, nítido e potente usando o mini Hi-Fi 
system. Com a saída RMS de 200W, você pode curtir músicas otimizadas quando quiser via USB 
Direct, uma prática disqueteira para três CDs e Rip-plus para gravação MP3 com um único toque.

Som de alta potência para ouvir e sentir
• Potência total de 200 W RMS
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
• UniSound para um som nítido e natural

Prático e fácil de usar
• Prática reprodução de vários discos com a disqueteira para 3 CDs
• Conexão para aparelho de TV ou DVD
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• Karaokê para cantar a qualquer hora

Músicas em MP3 de várias origens
• Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB
• Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod/iPhone com toda praticidade



 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.

Disqueteira para 3 CDs

Com uma disqueteira para 3 discos, você pode, 
a qualquer momento, optar por qual CD 
deseja reproduzir no dispositivo. Esse prático 
recurso permite que você curta inúmeras 
músicas sem perder tempo, trocando de CD a 
todo instante.

MP3 Link

A conectividade MP3 Link permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos 
de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir 
suas músicas favoritas com qualidade de som 
superior, o MP3 Link é extremamente prático, 
afinal, você só precisa conectar o MP3 player 
ao sistema de áudio.

Copie músicas em um dispositivo USB

Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu 
dispositivo USB

UniSound

Sinta a potência de músicas mais nítidas e 
naturais. A tecnologia UniSound combina o 
design acústico e a experiência dos 
engenheiros para reproduzir o som 
exatamente como os artistas pretendiam. Em 
alto-falantes convencionais, o tweeter e o 
woofer reproduzem o som de diferentes 
locais, resultando em fortes interferências que 
distorcem o som, reduzindo sua qualidade. 
Com o mecanismo crossover, o UniSound 
reproduz as músicas com o tweeter e o 
woofer em posições exclusivas, reduzindo a 
zero a interferência e oferecendo um som 
natural: exatamente como o artista pretendia.

Dock opcional

Encaixe o dock no Home Theater e curta 
músicas, vídeos e imagens do seu iPod ou 
iPhone. O dock é vendido como acessório 
opcional.
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Som
• Potência de áudio total (W RMS): 200 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de som 

digital, Reforço dinâmico de graves, UniSound

Caixas acústicas
• Número de caixas acústicas: 2
• Alto-falantes: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
• Melhor desempenho de alto-falantes: 3 vias
• Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

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

MP3
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/

programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/

avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Dispositivo USB
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea, 

Faixas programadas, Programar programa de rádio, 
Disco único, Faixa única

• Origens de gravação USB: AUX, CD, Entrada para 
microfone, sintonizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: MW, FM
• Pré-sintonia de estações: 40
• Antena: Antena FM, antena MW
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática, Varredura automática, Fácil instalação 
(Plug & Play)

Conectividade
• Microfone: entrada para microfone
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
• USB: Host USB
• Entrada para PC (Entrada auxiliar): 2xRCA (áudio)

Praticidade
• Número de discos: 3
• Tipo de display: Display LCD
• Karaokê: Volume de MIC
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Alarmes: alarme do CD, rádio despertador, 

Alarme USB
• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs

Acessórios
• Cabos/conexão: Cabo MP3 Link
• Controle remoto: 28 teclas com 2 pilhas AAA
• Outros: Antena FM, Guia de início rápido
• Manual do Usuário: Português do Brasil

Dimensões
• Peso bruto: 16 kg
• Largura da unidade principal: 265 mm
• Profundidade da unidade principal: 380 mm
• Altura da unidade principal: 322 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

200 x 314 mm
• Altura da caixa acústica principal: 320 mm
• Largura da embalagem: 915 mm
• Profundidade da embalagem: 363 mm
• Altura da embalagem: 413 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 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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