
For preview purpose only

uças suas faixas favoritas
O
onde quer que esteja

Muitos recursos a sua escolha
• CD player
• Player compatível com CD-R e CD-RW
• Controle de trocas de CD para música sem interrupção em qualquer lugar
• Sintonizador estéreo FM/MW

Som mais potente
• Potência musical máxima 4x45W
• Processamento de sinal digital para um som claro e silêncio absoluto

Controle preciso e fácil de usar
• Monitor LCD multi-funcional
• Sintonia digital com mem. programável, sintonização de rádio com um só toque
• Sintonia digital com pré-ajustes
• Teclado de acesso rápido para selecionar faixas ou estações de rádio
Philips
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Som
• Sistema de áudio: Estéreo
• Potência de saída: Potência musical máxima de 

4x45W
• Controle de volume: giratório
• Ajustes do equalizador: Pop, Rock, Clássica, Jazz

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar Próxima Faixa/Faixa 
Anterior, Reprodução repetida, Programação de 
20 faixas

• Tipo de carregador: Slot
• Número de decks: 1
• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonia digital automática

• Bandas de sintonia: FM, FM Estéreo, AM
• Pré-sintonia de estações: 20

Praticidade
• Tipo de display: LCD de matriz de pontos

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

182 x 52 x 180 mm
• Peso do produto: 2 kg

Alimentação
• Alimentação: 12V CC

Conectividade
• Aux in: 1x(E/D)/RCA
• Outras conexões: Antena, Saída Line out

Acessórios
• Acessórios inclusos: Manual do usuário
•
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D player

ompatibilidade com CD-RW
ompatibilidade com CD-RW significa que seu 
parelho de som pode reproduzir discos graváveis (CD-
) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são discos que 
ermitem uma única gravação, podem ser 
eproduzidos em qualquer CD player de áudio. Já os 
Ds-RW podem ser gravados e regravados inúmeras 
ezes, e só podem ser reproduzidos em leitores de CD 
ompatíveis. O sensor a laser e a circuitaria do 
ecodificador de CD de um leitor compatível com CD-
W são especialmente projetados para ler a camada 
e gravação de troca de fase do CD-RW com áudio, 
ssegurando que você poderá reproduzir os CDs que 
riar no CD player de seu sistema de áudio.

onitor LCD multi-funcional

ontrole da disqueteira de CD

intonia digital com mem. programável
 sintonia digital com memória programável é um 
ecurso conveniente, que permite sintonizar suas 
stações de rádio favoritas e definir as estações pré-
rogramadas, com o simples apertar de um botão. A 
intonia digital com memória programável elimina a 
arefa de sintonização manual da estação de rádio e 
onfiguração de estações pré-programadas. Um circuito 
letrônico integrado varre automaticamente as 
reqüências de estação de rádio, marca os sinais mais 
ortes de rádio e atribui a programas específicos.

otência musical máxima 4x45W

intonizador estéreo FM/MW

intonia digital com pré-ajustes

eclado de acesso rápido
 teclado de acesso rápido apresenta um teclado 
umérico, semelhante ao telefônico, que é também 
ma ferramenta simples e útil para selecionar faixas de 
D, configurações programadas de rádio ou sintonizar 
stações. Convenientemente localizadas na parte 
rontal do conjunto, as dez teclas numéricas simplificam 
m apenas um toque o processo de seleção e 
rogramação. Para selecionar uma faixa específica ou 
scolher uma configuração programada de rádio, basta 
nserir o número da faixa ou estação de rádio 
orrespondente usando o teclado. Para sintonizar sua 
stação de rádio favorita, basta inserir a freqüência. O 
eclado de acesso rápido ajudará a selecionar uma 
aixa específica, a configuração de rádio ou a sintonizar 
ua estação de rádio favorita.

SP - Processamento de sinal digital
 tecnologia avançada de processamento de sinal 
igital é aplicada a todo o áudio e assegura um som 
ristalino e silêncio absoluto quando necessário.
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

  


