Toca-discos CD ultra compacto
com mecanismo antichoque

PILHAS PHILIPS ULTRA-ALCALINAS POWERLIFE XXL
Modelos AAA(palito), AA(pequena), C(média), D(grande) e bateria de 9V
• Nova pilha ultra-alcalina da Philips ideal para aplicações de alto consumo de energia como rádio gravadores com CD,
CDs portáteis, câmeras digitais, palmtops, brinquedos de controle remoto, jogos eletrônicos (tela colorida), máquinas
fotográficas e outros
• Disponível nas seguintes embalagens:
blister com 1 unidade para bateria de 9V,
blister com 2 unidades para pilhas AA, C e D,
D
blister com 4 unidades para pilhas AAA e AA
AA
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Toca-discos CD ultra compacto

MP3 CD Player Portátil
•
•
•
•
•
•
•
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AX1000

bandeja

Toca CDs normais e CDs MP3
10 horas de música por CD MP3
Anti-choque com sistema “Magic ESP”
Compatível com CDs Regraváveis (CD-RW)
Reproduz MP3 (32 a 320 Kbps) e VBR
Funciona até 10 horas com duas pilhas alcalinas AA
Inclui fone de ouvido, acessórios para uso no carro
e adaptador para ligar à rede elétrica

•
•
•
•
•

Reforço dinâmico de graves digital
Reproduz até 20 horas de música
Toca CDs tipo regravável (CD-RW)
Recursos de programação de CDs
Fones de ouvido incluso e
adaptador AC/DC inclusos

tubo

PILHAS PHILIPS LONGLIFE
Modelos AA(pequena), C(média) e D(grande)
palito

pequena

média

grande

bateria
• As pilhas zinco-carvão Philips oferecem um ótima relação custo-benefício
• Possuem excelente performance em aplicações de uso em geral
• Disponível nas seguintes embalagens:
blister com 2 unidades para pilhas C e D
blister com 4 unidades para pilhas AA
bandeja para pilhas C e D
tubo para pilhas AA
AA

blister com
4 unidades

blister com
2 unidades

D

C

blister com
1 unidade

Central de Atendimento Philips São Paulo - (11) 5010 9494
Outras localidades - 0800 123123
www.philips.com.br
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Mecanismo antichoque
Tamanho ultra compacto
Acessórios para carro
Reforço Dinâmico de Graves digital
Toca CDs tipo regravável (CD-RW)
Recursos de programação de CDs

MEGA

AX2004

ACESSÓRIOS PHILIPS

SBCHL130

SBCHE205

CDR74/213

Fone de Ouvido Estéreo

Fone de Ouvido Estéreo

Sem eles nenhuma emoção está completa.

• Dobrável Ultraleve
• Haste do fone flexível e dobrável
Produto importado

• Sistema acústico turbo que
aumenta a performance de tons
graves
• Acabamento flexi-grip
(mais resistente)
Produto importado

Compact Disc de 74 Minutos
Gravável

Os acessórios Philips são mesmo componentes essenciais para se aproveitar todas as possibilidades que a melhor tecnologia oferece. Com eles você pode
gravar imagens e sons com a segurança de registro fiel e permanente. Pode proteger e cuidar de partes relevantes dos seus equipamentos de áudio, vídeo e
informática. Por estas e outras mil coisas é que os acessórios Philips são indispensáveis.

SBCHC480

SBCHC070

Fone de Ouvido Sem Fio

Fone de Ouvido Sem Fio

• Indicado para quem deseja total liberdade
de movimentos
• Transmissão sem fio de longo alcance de
aprox. 100m através de paredes, vidros,
portas, etc.
• Envia sinal estéreo de fonte de áudio para
fones através de ondas FM
• Design jovem e futurista
• Excelente performance
• ALC (Ajuste Automático de Volume)
• Liga / Desliga automático do transmissor
• Adaptador de plug de 3,5 / 6,3mm
• Baterias recarregáveis
• Produto Bivolt
Produto importado

• Ideal para quem quer conforto
e privacidade
• Alcance aprox. 7m
• Funciona através de emissão de raios
infravermelhos
• Adaptável a equipamentos de som
e televisores com saída para fones
de ouvido de 3,5 ou 6,3mm
• Mute (mudo) automático
• ALC (Ajuste Automático de Volume)
• Adaptador de plug de 3,5 / 6,3mm estéreo
• Utiliza 2 pilhas tipo AAA
• Produto Bivolt
Produto importado

SBCHL135
Fone de Ouvido Estéreo
Ultraleve
•
•
•
•

Ideal para TV
Controle de volume no cabo
Opção mono/estéreo
7 m de cabo
Produto importado

CD74R
Compact Disc de 74 Minutos Gravável

SBCHE030

• Ideal para quem deseja gravar sua própria seleção de músicas
com qualidade digital
• Para ser gravado uma única vez
• Pode ser lido em qualquer leitor de CD
Produto importado

Fone de Ouvido Estéreo
• Fio de 1,2 m
Produto importado

SBCVC200

• Próprio para a gravação de dados
• Compatível com gravadores de velocidade
1x a 6x
• Capacidade: 650 Mb / 74 minutos
• Alta durabilidade, graças à película de
gravação de alta qualidade com duas
camadas de proteção
• Aplicações típicas: CD-ROM,
CD-ROM-XA, CD-I, Photo-CD e outros
formatos de CD para dados
Produto importado
• Grava em todas as velocidades
Obs.: este disco não serve para os
gravadores de áudio

Fita de Limpeza para Vídeo
• Fita de limpeza úmida para videocassete
• Contém 1 fita e 1 fluido de limpeza
• Permite 50 utilizações
Produto importado

SBCAC250
• Limpador Manual de CD com fluido
de limpeza
• Indicado para uma limpeza segura e
apropriada dos CDs
• Desenvolvido para remover sujeiras,
impressões digitais e manchas de
gordura na superfície do disco
Produto importado

SBCHS300,302 E 303

Microfone Sem Fio FM

SBCHS300
SBCHS302

• Design jovem e moderno
• Plug de 3,5 m estéreo dourado
• Fio de 1,2 m
Produto importado

Compact Disc de 74 Minutos Gravável
•
•
•
•

Próprio para a gravação de dados
Compatível com gravadores de velocidade 1x a 6x
Capacidade: 650 Mb / 74 minutos
Alta durabilidade, graças à película de gravação de alta
qualidade com duas camadas de proteção
• Aplicações típicas: CD-ROM, CD-ROM-XA, CD-I,
Photo-CD e outros formatos de CD para dados
Produto importado
• Grava em todas as velocidades
Obs.: este disco não serve para os gravadores de áudio
• Embalagem econômica com 25 ou 50 unidades.

SBCMD100

SBCMD190

SBCMC600

Limpador Manual de CD

CDR74/213

• Alcance de aproximadamente 30 m
através de obstáculos
• Transmissão via FM
• Microfone Omni-Direcional
• Ideal para uso profissional
Produto importado

Microfone
Omni-Direcional

Microfone
Omni-Direcional

• Multifuncional

• Multifuncional

SBCMD680
Microfone
Omni-Direcional

SBCHE215
Fone de Ouvido Estéreo
• Sistema acústico turbo que aumenta a
performance de tons graves
• Acabamento flexi-grip (mais resistente)
• Estojo para o fone
Produto importado

SBCHP150
Fone de Ouvido Estéreo

SBCAC300
Limpa Lentes de CD
• Ideal para limpar as lentes sem danificar ou riscar,
garantindo o funcionamento perfeito dos CD Players
• Escova antiestática que elimina pó e sujeira das lentes
dos aparelhos de CD
• Para uso em CD Player e CD-Rom
• Recomendável seu uso a cada 8 horas de
funcionamento do CD
Produto importado

• Excelente performance de som
• Almofadas Internas para excelente
conforto no uso contínuo
• Controle de volume nos fones
direito e esquerdo
• Controle/ mono estéreo fone
• Adaptador de 3,5mm - 6,3 mm
• Fio de 3m
• Embalagem moderna e atraente
Produto importado

• Ideal para uso profissional

SBCHS500
SBCRU240

Fone de Ouvido Ultraleve
com Haste para Nuca
• Refletor acústico que melhora a
performance de tons graves
• Cabo de 1,5 m

Controle Remoto Universal 4 em 1
SBCHS303

SBCRU220

SBCHP800

Controle Remoto Universal 2 em 1

Fone de Ouvido Estéreo
• Ótima performance de som
• Faixa interna auto-ajustável à cabeça
com fluxo de ar para maior conforto
e segurança
• Desenho anatômico
• Membrana de 50 mm
• Cabo de 3 m
• Adaptador de 3,5 - 6,3 mm
• Design moderno e futurista
Produto importado

SBCHS381
Fone de Ouvido Ultraleve
com Neckband

SBCHL120
Fone de Ouvido Estéreo
Ultraleve
• Cabo de 1m
Produto importado

SBCHS400
Fone de Ouvido Intra-Auricular
com Haste
• Refletor acústico que melhora a
performance de tons graves
• Plugue de 3.5 mm
• Adaptador 3,5 - 6,3mm
• Cabo de 1,2 m
Produto importado

• Refletor acústico que melhora
a performance de tons graves
• Confortável ( ajusta-se perfeitamente
à cabeça do usuário)
• Neckband – permite que o fone se
ajuste à nuca
• Cabo de 1,5 m
Produto importado

CD74RW
Compact Disc de 74 Minutos Regravável
• Ideal para gravar músicas sem perda da qualidade do som digital
• Pode ser regravado centenas de vezes
• Só pode ser lido nos players tipo multiread
Produto importado

• Controla a maioria das marcas de
televisor e videocassete
• Ideal para pessoas que buscam
a facilidade de controlar o televisor
e o vídeo com um só controle
• Design ergonômico com teclado côncavo
e convexo para facilitar o uso
• Fácil de programar em apenas 3 etapas
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir controles remotos
danificados ou perdidos
Produto importado

• Controla a maioria das marcas de televisor,
videocassete, receptores de satélite e caixas de cabos.
• Ideal para pessoas que buscam a facilidade de
controlar o televisor e o vídeo com um só controle
• Design ergonômico com teclado côncavo e
convexo para facilitar o uso
• Fácil de programar
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir controles remotos danificados
ou perdidos
Produto importado

FF60 CD PLUS 60,
FF46CD ONE 46
Fitas de Áudio
• Fitas de ferro extra com capacidade de 60
e 46 minutos, respectivamente

SBCRU110
Controle Remoto Universal para TV
• Controla a maioria das marcas de televisor
• Design ergonômico com teclado côncavo
e convexo para facilitar o uso
• Fácil de programar
• Utiliza 2 pilhas AAA
• Ideal para substituir controles remotos
danificados ou perdidos
Produto importado

FC60 CD MASTER 60

T120S

Fita de Áudio

Fita de Vídeo

• Fitas de cromo com capacidade
de 60 minutos

• Alta qualidade de som e imagem,
mesmo após muitas regravações

