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Obcecados por som

Relaxe curtindo músicas
Curta o som fantástico do Micro System Hi-Fi Philips, verdadeiramente compacto e 
moderno. Ouça suas músicas favoritas otimizadas pelo Reforço dinâmico de graves em 
CDs de MP3 ou via USB Direct.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• MP3 Link para reprodução de músicas

Enriqueça sua experiência sonora
• Potência total de saída de 12 W RMS

Desempenho de alta qualidade
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música



 Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e 
CD-RW

A tecnologia de compactação de áudio reduz 
em até 10 vezes o tamanho de arquivos de 
músicas digitais praticamente sem perda na 
qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois 
formatos de compactação que permitem que 
você curta um universo de músicas digitais 
neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 
ou WMA de sites de música autorizados ou 
crie seus próprios arquivos de música MP3 ou 
WMA copiando CDs de áudio e transferindo-
os para o aparelho.

Sintonia digital com pré-sintonizações

Basta sintonizar a estação que deseja 
armazenar e pressionar e segurar o botão de 
pré-sintonização para memorizar a freqüência. 
Após pré-sintonizar suas estações de rádio 
favoritas, você poderá acessá-las rapidamente 
sem precisar fazer a sintonia manual sempre 
que quiser ouvi-las.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua 
experiência musical, destacando o conteúdo 
de graves da música em qualquer nível de 
volume — do mais baixo ao mais alto — com 
o toque de um botão! As freqüências graves 
mais baixas geralmente se perdem quando se 
emprega um nível de volume muito baixo. Para 
compensar, o Reforço dinâmico de graves 
pode ser ativado, intensificando os níveis de 
graves, produzindo um som mais consistente, 
mesmo com o volume baixo.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de 
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou 
Clássica - que você pode usar para otimizar as 
faixas de freqüência para diferentes estilos 
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de 
equalização gráfica para ajustar 
automaticamente o balanço do som e 
melhorar as freqüências mais importantes do 
estilo musical escolhido. Graças ao controle de 

som digital, você obtém o melhor da sua 
música, pois ele ajusta com precisão o balanço 
do som para corresponder ao tipo de música 
reproduzida.

USB Direct

Com o modo USB Direct, basta conectar o 
dispositivo USB à porta do dispositivo Philips 
para reproduzir suas músicas digitais 
diretamente no dispositivo Philips.

12 W RMS

Este sistema tem 12 W RMS de potência total 
de saída. RMS significa Valor quadrático médio, 
uma medida característica de potência de 
áudio, ou, mais precisamente, a energia 
elétrica, medida em Watts, transferida de um 
amplificador de áudio para um alto-falante. A 
quantidade de energia elétrica fornecida para o 
alto-falante e sua sensibilidade determinam a 
potência sonora gerada. Quanto mais alta a 
voltagem, maior será a potência sonora 
emitida pelo alto-falante.
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Som
• Potência de saída: 2 x 6 W RMS
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, 

Controle de Som Digital, 4 modos
• Controle de volume: Acima/abaixo

Caixas acústicas
• Alto-falantes: Woofer de 3"

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Repetir/Reprod. 

Aleatória/Programar
• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/

avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, Programar reprodução, repetir, 
reprodução aleatória, parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM estéreo, MW
• Pré-sintonia de estações: 40
• Antena: Antena de FM espiral fixa
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática, Varredura automática

Conectividade
• Saída de áudio/vídeo: Fone de ouvido (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
• USB: Host USB

Praticidade
• Alarmes: alarme do CD, rádio despertador
• Relógio: Na tela principal, timer de desligamento 

automático
• Tipo de carregador: parte superior
• Tipo de display: Display LCD
• Cor da luz de fundo: azul

Acessórios
• Cabos/conexão: Cabo MP3 Link
• Controle remoto
• Manual do Usuário: Português do Brasil
• Outros: Guia de início rápido

Dimensões
• Peso bruto: 5,1 kg
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

134 x 153 mm
• Altura da caixa acústica principal: 233 mm
• Profundidade da unidade principal: 209 mm
• Largura da embalagem: 370 mm
• Altura da unidade principal: 231 mm
• Altura da embalagem: 270 mm
• Largura da unidade principal: 147 mm
• Profundidade da embalagem: 326 mm

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.
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