Micro System Hi-Fi Compacto

Reprodução de MP3-CD

MC

• Design Compacto e Ultra Moderno
• 400 W PMPO / 2 x 10 W RMS Stereo
• Incredible Surround™
Recurso exclusivo da Philips que simula as caixas acústicas traseiras Surround,
oferecendo total envolvimento sonoro.

• Controle Digital de Som
Facilita a equalização do som nos seguintes presets: Rock, Pop, Jazz, Optimal.

• Reforço Dinâmico de Graves
Reforça as baixas freqüências, enriquecendo o som.

• Alto-falantes de 2 vias com Bass Reflex
• Reproduz MP3-CD, CD, CD-R e CD-RW
Alta compatibilidade.

• CD Programável até 20 faixas
• Sintonia Digital AM/FM com memória para até 40 estações
Permite fácil e rápido acesso às rádios preferidas via controle remoto.

• Tape Deck Lógico
• Relógio com Alarme e Sleep Timer
• Controle Remoto Simplificado e Ergonômico
• Display de Quartzo Líquido com Iluminação Laranja
(backlight)
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Tape Deck

Benefícios

Tape Deck do tipo Lógico, preciso e de fácil uso.

400 W PMPO / 2 x 10 Watts RMS
Stereo
Som estéreo com 400 W PMPO.

Incredible Surround™
Este exclusivo recurso da Philips foi especialmente
desenvolvido para oferecer um som muito mais
envolvente, utilizando-se de apenas 2 caixas
acústicas o Incredible Surround simula os altofalantes traseiros (Surround), oferecendo total
envolvimento sonoro.

Programação para 20 faixas do CD
Permite programar até 20 das suas faixas preferidas
do CD para que elas sejam reproduzidas na ordem
desejada.

Gravação Simplificada – 1 Toque
Com apenas um toque, permite a comunicação
entre o Deck e o CD, sincronizando o início da
reprodução do CD com a gravação da fita.

Entrada Auxiliar

Oferece várias equalizações otimizadas para os
diferentes tipos de música: optimal, jazz, rock e pop.

Permite conectar o aparelho de som a um DVD
player, TV ou outro equipamento desejado,
utilizando-o como amplificador e gravador.

Reforço Dinâmico de Graves

Função Repeat

Controle Digital de Som

Recurso que reforça as baixas freqüências oferecendo
sons graves mais enriquecidos e emocionantes.

Permite a repetição da faixa selecionada.

Caixas Acústicas de 2 Vias

Interrompe a reprodução do CD permitindo
retornar exatamente do ponto onde foi parado.

Sistema Acústico composto de alto-falantes
independentes para graves e agudos com
configurações aprimoradas que oferecem maior
clareza de som e graves reforçados.

Bass Reflex
Sistema acústico que melhora os tons graves para
um som mais suave e profundo.

Sintonia Digital AM / FM
com memória para até 40 estações
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas estações
favoritas. É possível memorizar até 40 emissoras de
FM ou AM.

Design Exclusivo
Design exclusivo com acabamento metálico e de
características contemporâneas.

Telas Frontais Revestidas
Telas frontais removíveis e revestidas com um tecido
acusticamente neutro para proteção dos altofalantes.

Controle Remoto Simplificado e
Ergonômico
Teclas convenientemente agrupadas para a
facilitação de uso através da sensibilidade do tato.

MP-3 Playback
Permite a reprodução de CDs com músicas
gravadas no formato MP3 a partir de downloads da
Internet. Um disco gravado no formato MP3 pode
conter até 12 horas de música, ou seja, é possível
armazenar muito mais músicas em apenas 1 CD.
Este aparelho foi desenvolvido para reproduzir CDs
de MP3 gravados com taxa de compressão entre
32 kbps e 320 kbps.
Este aparelho também garante compatibilidade de
reprodução para CD de música, CD Gravável
(CD-R), CD Regravável (CD-RW).

Função Pause

Função Next / Previous
Fácil acesso às faixas anteriores ou posteriores do
disco.

Sintonizador
• Sintonizador digital AM / FM estéreo com
memória para até 40 estações
• Memorização automática de estações

Tape Deck
•
•
•
•
•
•

Tape Deck Lógico
Parada Automática
Controle Automático do Nível de Gravação
Gravação Sincronizada com o CD
Resposta de Freqüência: tipo I 80 Hz – 12,5 KHz
Relação de Sinal/Ruído: 50 dBA

Caixas Acústicas
•
•
•
•
•

Caixas Acústicas de 2 vias
Sistema Bass Reflex
Alto-falante Full range 4” e tweeter piezzo
Grade Frontal Destacável
Conexão tipo “clickfit”

Conexões

Relógio Digital com Despertador

• 1 Entrada Auxiliar
• 4 Conexões para Caixas Acústicas
• 2 Conectores para antena (AM / FM)

O despertador pode ser programado para tocar
um CD ou a estação de rádio no horário desejado.

Gerais

Sleep Timer (Soneca)

• Alimentação:
• Consumo:

Desliga o aparelho automaticamente após um
período pré-determinado, com períodos de
15 minutos (15, 30, 45 e 60 minutos).

Dimensões

Especificações
Amplificador
• 2 x 10 W RMS + / - 10% TDH, 8 Ohm de 120 Hz
até 15 kHz. (400 W - PMPO)
• Incredible Surround
• Controle Digital de Som
• Reforço Dinâmico de Graves
• Controle de Volume
• Função Mute
• Resposta de Freqüência: 40 Hz – 20 KHz +/- 3 dB

120/230 V (50/60 Hz)
60 W (em funcionamento)
3 W (stand-by)

• Sistema
(L x A x P):
• Caixas Acústicas
(L x A x P):
• Embalagem
(L x A x P):

CD

MODE

140 x 220 x 250 mm – 3,3 kg
130 x 220 x 215 mm – 3,0 kg
453 x 314 x 329 mm – 8,0 kg
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CD / MP3 Player
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carregamento de Topo
Tecnologia Servo Digital
Conversor D/A Bit-Check
Programação Aleatória para 20 faixas
Modos de Reprodução: repetição, reprodução
aleatória e programação.
Reproduz CD, CD-R, CD-RW e MP3.
Resposta de Freqüência: 20 Hz – 20 KHz
Separação de Canais: >-60 dB (1KHz)
Relação Sinal/Ruído: >-75 dBA
MPEG1 layer 3 (MP3-CD)

Importante: as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso
prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto.
Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia
autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
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