Philips
Mini Hi-Fi System

Discoteque como um DJ
Dock de 30 pinos para iPod/
iPhone
USB Direct
300 W, extensível com FWP1000

FWP3200D

O aparelho é perfeito para festas
Obcecados por som
Curta agora os mais recentes ritmos. Com os docks giratórios duplos do Mini System Hi-Fi Philips,
você pode reproduzir e carregar seus iPhones/iPods, mixar e editar músicas das bibliotecas dos
dispositivos. Além disso, pode usar os recursos avançados de DJ com o aplicativo djay
Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Dock giratório duplo para reproduzir e carregar seu iPod/iPhone
• Atenuantes de canal para alternar a reprodução entre 2 iPods/iPhones
• USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3
• MP3 Link para reprodução de músicas
Enriqueça sua experiência sonora
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Potência total de saída de 300W RMS
Aumente o som da festa
• Fácil de configurar para uso com qualquer aparelho sonoro para festas da Philips.
• Flexível para qualquer cômodo da casa
• Luzes dinâmicas para dançar ao ritmo das batidas
• Aplicativo Djay opcional para mixar e editar as músicas do iPhone
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Mini Hi-Fi System

Discoteque como um DJ Dock de 30 pinos para iPod/iPhone, USB Direct, 300 W, extensível com FWP1000

Destaques
Dock giratório duplo

Especificações
MAX Sound

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: Conexão USB
• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/
avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, Programar reprodução, repetir,
reprodução aleatória, parar

Caixas acústicas

Dock giratório duplo para reproduzir e carregar seu
iPod/iPhone

Luzes dinâmicas

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.

Áudio

• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico
de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4
modos
• Potência de áudio total (W RMS): 300 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Aplicativo Djay opcional

•
•
•
•

Atenuantes de canais

Conectividade

Aplicativo Djay opcional para mixar e editar as
músicas do iPhone
Dance ao ritmo das batidas da festa. As luzes ficam
piscando conforme o ritmo das músicas, deixando as
batidas ainda mais empolgantes. Se você não quiser
deixar as luzes acesas, basta desativar o recurso.
Deixe suas festas, celebrações e eventos ainda mais
iluminados e empolgantes com essas incríveis luzes
dinâmicas.

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

•
•
•
•

Antena: Antena FM
Pré-sintonia de estações: 20
Faixas do sintonizador: FM
Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital
automática, Varredura automática, Fácil instalação
(Plug & Play)

Fone de ouvido: 3,5 mm
Microfone: Entradas duplas para microfone
USB: Host USB
MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Praticidade

• Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco
• Tipo de display: Display LCD, Display VFD

Acessórios
Atenuantes de canal para alternar a reprodução
entre 2 iPods/iPhones

Fácil de configurar

Fácil de configurar para uso com qualquer aparelho
sonoro para festas da Philips.

• Controle remoto: 13 teclas
• Manual do Usuário: Português
• Cabos/conexão: Cabo MP3 Link, cabo de
alimentação
• Outros: Guia de início rápido, Pilhas para controle
remoto, Antena FM
• Garantia: Livro de Garantia Mundial

Dimensões
•
•
•
•

Altura da embalagem: 442 mm
Largura da embalagem: 780 mm
Profundidade da embalagem: 430 mm
Dimensões do produto (LxPxA): 704 x 364 x
385mm

Compatibilidade com iPhone

• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidade com iPod

• Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano,
iPod shuffle, iPod touch - 2ª geração, iPod touch 3ª
geração, iPod touch 4ª geração

Alimentação

• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

