
 

 

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB Directo, 
FM
240 W

FWM400D
Desfrute de música do iPod/iPhone num som poderoso
Obcecado pelo som
Desfrute sem limites com as suas faixas de música em CD/MP3/WMA durante até 10 horas 
no FWM400D. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do 
seu iPod/iPhone e de um leitor portátil - com USB Directo e entrada para leitor de MP3.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência total de 240 W RMS
• Som MAX para uma potência imediata
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Fácil de utilizar
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Um só telecomando para o sistema e o iPod
• Funções de despertar e temporizador



 Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone
Reproduza a sua música favorita do iPod/iPhone. O 
seu iPod / iPhone será carregado enquanto estiver na 
estação de base, por isso, este está sempre pronto a 
utilizar, quando estiver ponto para sair.

Potência total de 240 W RMS

Potência total de 240 W RMS

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente 
permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod 
ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além 
disso, funciona até quando os estojos mais 
protectores estão colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento 
imediato dos graves, maximizando o desempenho do 
volume e proporcionando imediatamente a maior 
experiência sonora com um simples toque num 
botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra 
as definições existentes do som e do volume e 
intensifica os graves e o volume para o nível máximo, 
sem distorção. O resultado final é uma amplificação 
nítida do espectro de som e do volume e som 
potente e profundo em qualquer música.

USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu 
dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo 
Philips e a música digital será reproduzida 
directamente a partir do dispositivo Philips.
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Especificações
Som
• Potência de saída (RMS): 240 W
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

Controlo de Som Digital

Altifalantes
• Altifalante Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, 

Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 6,5"
• Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio
• Número de Discos: 1
• Tipo de Carregamento: Gaveta
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Parar, 
Aleatório

• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/
disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/
Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição

• Faixas Programáveis: 20
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Menu, para cima e para baixo, Faixa 
seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• Número de canais predefinidos: 20

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, 

Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Conectividade
• Entrada Aux: 3,5 mm estéreo (MP3 Link)
• USB: Anfitrião USB

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod 1G, iPod de 5ª 

geração, iPod de 6ª geração, iPod mini, iPod nano 
de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano 
de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano 
de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod 
touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, 
iPod com visor a cores

Alimentação
• Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 2 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Folheto da 

Garantia, Guia Rápido
• Manual do utilizador: 16 idiomas

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

220 x 313 x 272 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

780 x 436 x 321 mm
• Peso incl. embalagem: 13,3 kg
•
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