
 

 

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

Bluetooth® e NFC

FX25
Som mega sem fios

Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente, com tecnologia 

NFC para emparelhamento instantâneo. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som 

e uma potência de saída total de 300 W RMS fornece um som incrivelmente amplo.

Som potente para ouvir e sentir
• Amplificador duplo para um melhor desempenho de som
• Som MAX para uma potência imediata
• Potência de saída total RMS de 300 W

Música MP3 de várias fontes
• Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
• Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis
• Compatível com CD de MP3
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Conveniente e fácil de utilizar
• Ligação para TV/leitor de DVD
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth



 Transmita música via Bluetooth™

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

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.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio 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 entrada de áudio é também 
bastante prática, já que apenas necessita de ligar o 
seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Desfrute de música MP3 directamente
Desfrute de música MP3 directamente dos seus 
dispositivos USB portáteis

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a 
tecnologia NFC (Near Field Communication - 
comunicação por aproximação) de um só toque. 
Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC 
na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o 
emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão 
de música.
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Especificações
Som
• Potência de Som Total (RMS): 300 W
• Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass 

Boost

Altifalantes
• Altifalante Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, 

Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 6,5"
• Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio
• Número de Discos: 1
• Tipo de Carregamento: Gaveta
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/

disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/
Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, 20 Faixas 
Programáveis

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada RCA Aux
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Tecnologia NFC

Acessórios
• Telecomando: 21 teclas
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual 

de início rápido, Folheto da Garantia

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

467 x 140 x 320 mm
• Largura do Altifalante: 241 mm
• Altura do Altifalante: 350 mm
• Profundidade do Altifalante: 201 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

526 x 475 x 393 mm
• Peso Líquido: 10,25 kg

Potência
• Fonte de alimentação: 110-240 V
•
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