
 

 

Philips
Mini System Hi-Fi c/MP3

280 W
Disqueteira para 3 CDs
Ripagem de várias fontes

FWM417X
Obcecados por som

Curta músicas de forma ilimitada! Este sistema oferece: disqueteira de CD p/3 discos, reprodução 30 

horas s/parar e capacidade p/ripar músicas — de CDs, rádio e do karaokê — diretamente p/dispositivo 

USB. Além disso, o Max Sound e o Reforço dinâmico de graves garantem som da mais alta qualidade.

Músicas em MP3 de várias origens
• Compatível com CDs de WMA e MP3
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Reproduza músicas de um dispositivo USB
• Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB

Som de alta potência para ouvir e sentir
• Potência total de 280 W RMS
• Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
• MAX Sound: amplificação imediata de potência

Prático e fácil de usar
• Disqueteira para 3 CDs para reprodução de músicas em WMA/MP3
• Relógio, alarme e timer de desligamento automático
• Conexão para aparelho de TV ou DVD

Impressione as pessoas com sua voz
• Karaokê para cantar em casa a qualquer hora



 Compatível com CD de WMA e MP3
Compatível com CDs de WMA e MP3

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.

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
FWM417X/78

Destaques
Mini System Hi-Fi c/MP3
280 W Disqueteira para 3 CDs, Ripagem de várias fontes



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 3.0.2

12 NC: 8670 000 51107
EAN: 87 12581 47432 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Potência de áudio total (W RMS): 280 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico 

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

• Potência de saída: 4 x 70 W/canal RMS

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

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

MP3, CD de WMA
• 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, Programar reprodução, 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, sintonizador, 
Entrada para microfone

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

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

Conectividade
• Microfone: Entradas duplas para microfone
• Aux in: 2xRCA (áudio)
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
• USB: Host USB

Praticidade
• Alarmes: alarme do CD, Alarme USB, rádio 

despertador
• Número de discos: 3
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
• Tipo de display: Display LCD
• Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios
• Cabos/conexão: Cabo MP3 Link, cabo de 

alimentação
• Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
• Outros: Pilhas para controle remoto, Antena FM/

MW, Guia de início rápido
• Manual do Usuário: Português do Brasil
• Garantido: Livro de Garantia Mundial

Dimensões
• Peso bruto: 15 kg
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

249 x 250 mm
• Altura da caixa acústica principal: 344 mm
• Profundidade da unidade principal: 403 mm
• Largura da embalagem: 1014 mm
• Altura da unidade principal: 310 mm
• Altura da embalagem: 413 mm
• Largura da unidade principal: 265 mm
• Profundidade da embalagem: 316 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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Especificações
Mini System Hi-Fi c/MP3
280 W Disqueteira para 3 CDs, Ripagem de várias fontes

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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