
 

 

Philips
Mini System Hi-Fi

800 W
subwoofer
Ripagem de várias fontes

FWM663X
Obcecados por som

Curta graves de alta potência e luzes espetaculares multicoloridas no Mini Hi-Fi System Philips com 800 

W RMS e subwoofer. Este aparelho apresenta mais opções de música com a transferência de arquivos 

de música entre um dispositivo USB e um cartão SD e com o Rip-plus para gravação em MP3 com um 

toque.

Som de alta potência para ouvir e sentir
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Subwoofer para graves de alta potência
• Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
• Potência total de 800 W RMS

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Conexão USB e cartão de memória SD para reprodução de MP3/WMA
• Rip-plus para gravação em MP3 de várias fontes com apenas um toque

Fácil de usar
• Prática reprodução de vários discos com a disqueteira para 3 CDs
• Conexão para aparelho de TV ou DVD
• Transferência entre um cartão SD/dispositivo USB para compartilhar músicas com toda a 

facilidade
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
(Plug & Play) •
Som
• Potência de áudio total (W RMS): 800 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico 

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

Caixas acústicas
• Número de caixas acústicas: 3
• Alto-falantes: Woofer de 8", Tweeter de 2"
• Tipos de subwoofer: Woofer de 10", Passivo
• 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, repetir, reprodução aleatória, parar

• modos de reprodução SD: Retrocesso/avanço 
rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, 
repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Dispositivo USB, Cartão SD
• Origens de gravação USB: CD, sintonizador, AUX, 

Entrada para microfone, SD
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea, 

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

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

• modos de gravação SD: Gravação instantânea, 
Faixas programadas, Programar programa de rádio, 
Disco único, Faixa única

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 

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

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

despertador
• Número de discos: 3
• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Aprimoramentos do display: Modo DIM
• Tipo de display: Display VFD
• Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios
• Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
• Cabos/conexão: *Adaptador de pinho achatado, 

Cabo MP3 Link
• Outros: Pilhas para controle remoto, Antena FM/

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

Dimensões
• Peso bruto: 28,5 kg
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

225 x 275 mm
• Altura da caixa acústica principal: 430 mm
• Profundidade da unidade principal: 382 mm
• Largura do subwoofer: 274 mm
• Altura da unidade principal: 345 mm
• Altura do subwoofer: 430 mm
• Largura da unidade principal: 265 mm
• Profundidade do subwoofer: 340 mm
• Largura da embalagem: 1.250 mm
• Altura da embalagem: 495 mm
• Profundidade da embalagem: 340 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
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