
 

 

Philips
Mini Hi-Fi System

Bluetooth® e NFC

FX50X
Mega som wireless

Transmissão de músicas wireless via Bluetooth® diretamente de qualquer dispositivo smart, 
além de tecnologia NFC para emparelhamento instantâneo. Amplificador duplo que oferece 
qualidade de som excepcional e saída total de 1200W RMS para som de alta potência.

Som de alta potência para ouvir e sentir
• Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Potência total de saída de 1.000 W RMS

Músicas em MP3 de várias origens
• Transmita música via Bluetooth™ de seu smartphone
• Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB
• Compatível com CD/MP3
• Grava músicas de CDs para um dispositivo USB
• Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Prático e fácil de usar
• Conexão para aparelho de TV ou DVD
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth



 Transmita música via Bluetooth™

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de 
energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a 
iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, 
como smartphones, tablets ou até mesmo 
notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com 
facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de 
vídeos ou de games neste alto-falante.

Entrada de áudio

A conectividade da Entrada de áudio permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos de 
mídia portáteis. E, além da vantagem de curtir suas 
músicas favoritas com qualidade de som superior, a 
Entrada de áudio é extremamente prática, afinal, 
você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de 
áudio.

MAX Sound

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.

Grava músicas de CDs para um 
dispositivo USB

Grava músicas de CDs para um dispositivo USB

Curta músicas MP3 em dispositivos 
portáteis USB
Curta músicas MP3 diretamente em seus 
dispositivos portáteis USB

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a 
tecnologia NFC (Near Field Communications, 
Comunicações de campo próximo) de um toque. 
Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC 
na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a 
caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e 
inicie a transferência de músicas.
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Especificações
Som
• Potência de áudio total (W RMS): 1.000 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico 

de graves

Caixas acústicas
• Caixa acústica principal: Tweeter de 2", 

Bidirecional, Sistema de caixas acústicas Bass 
Reflex, Woofer de 4 pol., Driver de 8"

• Número de caixas acústicas: 2

Reprodução de áudio
• Número de discos: 1
• Tipo de carregador: Bandeja
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

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

programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), 
Avançar/retroceder rapidamente, Localizar 
próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, 
Programação de 20 faixas

• Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, 
Reprod./pausar, Anterior/Próximo, Programar 
reprodução, Repetir, Aleatório, Interromper

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 40

Conforto
• Alarmes: Alarme do CD, Sleep timer, Rádio 

despertador, Alarme USB
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: LCD

Conectividade
• Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCARCA 

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

Acessórios
• Controle remoto: 21 Teclas
• Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de 

início rápido, Livreto de garantia, *Adaptador de 
pinho achatado

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

467 x 140 x 320 mm
• Largura das Caixas acústicas: 321 mm
• Alturas das Caixas acústicas: 485 mm
• Profundidade das Caixas acústicas: 255 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

578 x 740 x 373 mm
• Peso líquido: 20,73 kg

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V
•
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