
ecnologia wOOx
T

Ouça os graves, sinta a diferença
Potência e graves impressionantes
• Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
• Tecnologia de alto-falantes wOOx para graves mais profundos e potentes.
• 2x60W RMS/2000W 2200W PMPO

Amplos recursos sonoros
• Controle de nível wOOx de três etapas
• Escolha um dos seis modos de controle de som digital
• Escolha um dos seis modos de controle de  Controle de ambientação sonora
• O Incredible Surround ™ melhora o som de palco

Intuitivo e fácil de usar
• Visor com painel interativo para uma experiência audiovisual
Philips
Mini Audio System
FW-C717
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• Potência de saída: 2200W PMPO
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx, 

Incredible Surround, Controle de som digital, 6 
modos, Ambiente Virtual, 6 modos

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

Bass Reflex, Woofer de 6,5", Tecnologia wOOx 
Bass Radiator, Tweeter de 2", Piezo 1 pol., 
cúpula policarbonato, Grades destacáveis p/ 
caixas acústicas

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 

CDs
• Número de discos: 3
• Modos de reprodução de discos: Repetir/uma/

tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente 
(Shuffle), Programação para 40 faixas

• Tecnologia do cassette deck: Lógica
• Número de decks: 2
• Modos de reprodução de cassette: Controle 

Eletrônico de Velocidade, Parada automática 
total

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
• Sintonia digital automática
• Recursos de sintonia: Autogravação, Fácil 

Instalação (Plug & Play)

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Fita
• Recursos de gravação de fitas: Nível de 

Gravação Automático, Gravação de CD com 
início sincronizado

Conectividade
• Aux in: Entrada Line In
• Outras conexões: Saída digital (cinch), Saída 

analógica, Antena FM, Antena MW
• Fone de ouvido: 3,5 mm

Praticidade
• Alarmes: CD despertador, Rádio despertador, 

Desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW
• Controle remoto: 31 teclas

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

265 x 310 x 390 mm
• Dimensões da caixa acústica principal 

(L x A x P): 240 x 350 x 315 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

544 x 703 x 398 mm
• Peso, incluindo embalagem: 15.2 kg
•
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aixas acústicas Bass Reflex
 sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma 
xperiência de graves profundos usando um sistema 
ompacto de alto-falantes. Difere do sistema 
onvencional de alto-falantes, sendo equipado com um 
ubo de graves acusticamente alinhado com o 
ubwoofer, para otimizar a reprodução de baixas 
reqüências do sistema. O resultado são níveis de graves 
ais profundos e controlados, com baixa distorção. O 

istema opera por meio da ressonância da massa de ar 
o tubo de graves, fazendo-o vibrar como um 
ubwoofer convencional. Combinado à resposta do 
ubwoofer, o sistema expande os sons de baixa 
reqüência, criando uma dimensão inteiramente nova 
e graves profundos.

ecnologia wOOx
 tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de 
lto-falantes que permite ouvir e sentir graves 
rofundos mais altos que qualquer outro sistema de 
udio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham 
m harmonia com o wOOx bass radiator, e o ajuste 
reciso entre o driver principal e o tweeter assegura as 
ransições suaves de freqüências baixas-médias para 
ltas. Equipado com uma suspensão dupla e 
onstrução em forma de sanduíche, totalmente 
imétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer 
istorção perceptível. O wOOx produz graves 
rofundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa 
o alto-falante para aumentar o impacto da música.

x60W RMS/2000W 2200W PMPO

ontrole de nível wOOx de três etapas

ontrole de som digital com 6 modos

ontrole de ambientação sonora, 6 modos

ncredible Surround™
 Incredible Surround™ expande o som de palco, 
ando impressão de haver mais caixas acústicas ao seu 
edor.

isor com painel interativo
 visor com painel interativo é um atraente monitor 
ráfico animado com um medidor de volume. Exibe 
nformações da faixa e volume, usando uma atraente 
nterface de painel. O visor com painel interativo integra 
m FTD (display fluorescente) e um medidor de VU 
ara exibir os níveis de volume, informações de faixa e 
mplitude da música durante a reprodução. Os gráficos 
nimados complementam o "clima" geral da música.
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