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• Potência de saída
• Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de Som 

Digital, 4 modos, Controle de Ambiente Virtual, 
Amplificador Digital Classe "D"

Alto-falantes
• Alto-falante principal: 3 vias, Caixas acústicas Bass 

Reflex, Woofer de 6,5", Tweeter de 2", 3 portas 
MAX bass, Grades destacáveis p/ caixas acústicas

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

MP3
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

99 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Suporte a Tag ID3
• Tipo de carregador: Motorizado, Bandeja
• Número de discos: 5
• modo de reprodução com PC Link: Conexão 

USB, Software Musicmatch incorporado, Navegue 
por MP3 via controle remoto, Display de lista de 
reprodução + faixa

• Recurso de áudio com PC Link: Software Sound 
Agent incorporado

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

Instalação (Plug & Play)

Conectividade
• Aux in: Entrada Line In
• PC Link: USB 2.0
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, 

Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD verde
• Indicações: Modo DIM
• Eco Power Standby: 0,6 watt

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Antena FM/MW
• Controle remoto: 32 teclas com 2 pilhas AA
• Cabo USB: 3 metros
• CD-ROM: disco de instalação

Software
• Driver de USB PC Link
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Philips Sound Agent 2: Sim, para Windows 2000/

XP

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• USB: Porta USB livre
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, 

2000, Me, XP
• Processador: Processador Pentium MMX200 ou 

superior
• Espaço em disco rígido: 80 MB

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

175 x 268 x 316 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

240 x 268 x 222 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

547 x 374 x 455 mm
• Peso, incluindo embalagem: 14.5 kg
•
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