
 

 

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

• 550 W

FWM6000
Som potente, nítido e magnífico

com este sistema de som
O sistema Hi-Fi FWM6000/10 aumenta o poder da música com uma potência de saída de RMS de 

550 W e PMPO de 7500 W. Um subwoofer fornece notas graves ricas, enquanto o UniSound oferece 

um som nítido e natural. Desfrute de música de dispositivos USB e leitores de música portáteis.

Som potente para ouvir e sentir
• Subwoofer para graves potentes
• Som MAX para uma potência imediata
• Amplificador duplo para um melhor desempenho de som
• UniSound para um som natural e límpido
• Potência RMS de 500 W oferece um excelente som para filmes e música

Música MP3 de várias fontes
• Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Compatível com CD de MP3
• Extraia música de CD, rádio e karaoke para um dispositivo USB

Conveniente e fácil de utilizar
• Carregador de 3 discos para reprodução cómoda de vários discos
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Ligação para TV/leitor de DVD



 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.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 

superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Carregador de 3 discos

Com um carregador de três discos para 
reprodução de música, pode escolher entre 
três CDs diferentes que estão dentro do 
dispositivo, a qualquer altura. Esta 
característica de conveniência permite tirar 
partido de uma grande variedade de músicas, 
poupando o tempo dedicado a mudar CDs 
frequentemente.

UniSound

Prepare-se para música que é 
indiscutivelmente mais nítida e mais natural. A 
tecnologia UniSound aproveita o design 

acústico e a perícia de concepção para 
fornecer o som da forma como este foi 
concebido. Em altifalantes convencionais, o 
tweeter e o woofer fornecem som de 
localizações diferentes. Isto cria interferências 
fortes que distorcem o som, resultando num 
áudio artificial, monótono e sufocado. O 
UniSound liberta a música, colocando o 
tweeter e o woofer em posições únicas e 
incorporando uma tecnologia de crossover 
rigorosa, reduzindo significativamente as 
interferências e o fornecimento de som natural 
que é fiel ao original.

Extraia música para um dispositivo USB

Extraia música de CD, rádio e karaoke para um 
dispositivo USB
FWM6000/10
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Som
• Potência de Som Total (RMS): 500 W
• Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass 

Boost de 3 níveis, Incredible Surround, controlo de 
som digital, 4 modos, Controlo virtual do ambiente 
(VAC), UniSound

Altifalantes
• Número de caixas de altifalantes: 3
• Diafr. altifalantes: Woofer 2 x 6,5", Tweeter de 2", 

3 sentidos
• Tipos de subwoofer: Woofer de 8", passivo
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

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

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

programa, repetição/aleatório/programa
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do sintonizador: MW, FM
• Antena: Antena FM, antena MW
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática, Instalação 
fácil (Plug & Play)

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• Microfone: Entrada de microfone
• Entrada para PC (Aux-in): 2xRCA (áudio)

Funcionalidades
• Alarmes: alarme com CD, Alarme USB, 

despertador com rádio
• Número de discos: 3
• Tipo de carregador: Rotativo para 3 CD
• Relógio: no ecrã principal, temporizador
• Tipo de visor: Visor LCD
• Karaoke: Volume MIC, controlo eco

Acessórios
• Telecomando: 28 teclas com 2 pilhas AAA
• Cabos/ligação: cabo MP3 Link
• Outros: pilhas para telecomando, Antena FM/MW, 

Manual de início rápido
• Manual do utilizador: Português (Brasil), Espanhol
• Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Peso bruto: 25 kg
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

200 x 314 mm
• Altura do altifalante principal: 320 mm
• Largura do subwoofer: 250 mm
• Profundidade do subwoofer: 465 mm
• Altura do subwoofer: 330 mm
• Largura da unidade principal: 265 mm
• Profundidade da unidade principal: 380 mm
• Altura da unidade principal: 322 mm
• Largura da embalagem: 1030 mm
• Profundidade da embalagem: 553 mm
• Altura da embalagem: 413 mm

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Gravação áudio
• Modos de gravação USB: gravação instantânea, 

faixas programadas, programar um programa de 
rádio, disco único, faixa única

• Fontes de gravação USB: AUX, CD, entrada de 
microfone, sintonizador, USB

•
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Especificações
Sistema Mini Hi-Fi
550 W

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 
dB, pois pode prejudicar a audição.
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