
 

 

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

Sistema para festas
CD, CD de MP3, USB Directo
Ripar CD para USB
240 W, expansível com FWP1000

FWP2000
A companhia perfeita para festas

Obcecado pelo som
Este sistema Hi-Fi FWP2000/12 permite-lhe desfrutar de música de muitas formas. Reproduza ficheiros 

MP3 e WMA de dispositivos USB e leitores de música portáteis ou ripe músicas de CD para 

dispositivos USB. O Som MAX fornece mais potência e a iluminação dinâmica dá mais energia à sua 

festa.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Ripar música a partir de CD para dispositivos USB

Enriqueça a sua experiência sonora
• Som MAX para uma potência imediata
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
• Potência de saída total RMS de 300 W

Melhore a música do seu sistema para festas
• Configuração simples de qualquer sistema para festas da Philips
• Instalação flexível em qualquer local da casa
• Iluminação dinâmica para dançar ao ritmo da música



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

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.

Iluminação dinâmica

Mova-se ao ritmo estonteante da música. As luzes 
modernas piscam conforme a melodia da música, 
conferindo diversão e emoção às canções. Se não 
quiser as luzes ligadas, pode simplesmente desligar a 
funcionalidade. Dê um toque de glamour e 
provocação às suas festas, às suas celebrações 
animadas e aos seus eventos sofisticados com estas 
luzes dinâmicas sensacionais.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de 
ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade 
e diversão de aceder a mais música digital através da 
ranhuras USB Direct.
FWP2000/12

Especificações
Som
• Potência de Som Total (RMS): 300 W
• Melhoramento do som: Som MAX, controlo de 

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

Altifalantes
• Número de caixas de altifalantes: 1
• Diafr. altifalantes: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
• Melhoramento do altifalante: 2 vias
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

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

Conectividade
• Microfone: tomadas para microfones duplos
• USB: Anfitrião USB
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Funcionalidades
• Karaoke: Volume MIC
• Tipo de visor: Ecrã VFD

Acessórios
• Telecomando: 13 botões
• Manual do utilizador: Espanhol, Português (Brasil), 

Português
• Outros: Manual de início rápido, pilhas para 

telecomando
• Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Altura da embalagem: 442 mm
• Largura da embalagem: 780 mm
• Profundidade da embalagem: 430 mm
• Peso bruto: 17,3 kg
• Peso Líquido: 15 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 704 x 364 x 

385 mm

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

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: repetição/

aleatório/programa, repetir/um/tudo/programa
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

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

Gravação áudio
• Fontes de gravação USB: CD
• Modos de gravação USB: gravação instantânea, 

disco único, faixa única
• Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
•

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