
Mini Hi-Fi System

Mini Hi-Fi System wOOx
com CD Changer

• Super Potente!
• Tecnologia wOOx

O MELHOR SOM, MAIS GRAVES SEM DISTORÇÃO.

• Capacidade 3 CDs
• Sistema Surround com 4 caixas acústicas 

e amplificador Power Booster
Para um som muito mais bem distribuído e potente.

• Navegador musical com Incredible Surround
6 modos de equalização no Controle Digital de Som (DSC) e 6 modos 
no Controle Virtual de Ambientação (VAC). Equalizações mais fáceis e precisas.

• Duplo deck
Com comando via controle remoto.

• Saída para gravador digital

FWC798



Mini Hi-Fi System

FWC798Benefícios

Tecnologia wOOx
A percepção da qualidade de som da música atual
depende muito da impressão que se tem dos tons
graves. Eles devem ser profundos sem possuir
coloração;devem ser potentes sem serem distorcidos.
Conseguir esta combinação de características é uma
tarefa que exige muita tecnologia. É por isso  que
a Philips desenvolveu  a tecnologia wOOx.
O sistema wOOx é composto de radiadores de som
colocados nas caixas acústicas, desenhados com
suspensão de material que oferece excelente
linearidade, o que previne distorções, e de alta
elasticidade e baixa ressonância para oferecer
graves profundos. A tecnologia wOOx é um
conceito completo que engloba acústica e eletrônica.
A percepção dos sons graves pelo ouvido humano
depende do nível de som. Os amplificadores e os
controles de amplificação dinâmica corrigem
a resposta do aparelho em função do volume, de
maneira a manter a percepção de graves uniforme
em qualquer nível de volume do som.
Esta combinação significa o melhor som, sob
qualquer volume.

Sistema Acústico Surround 
com 4 caixas acústicas 
e Amplificador Power Booster
O amplificador Power Booster aumenta substancial-
mente a potência do sistema e proporciona um som
muito mais envolvente e bem distribuído graças
às caixas acústicas traseiras de 3 vias.

Controle Digital de Som
(Digital, Pop, Classic, Rock, New Age, Eletric)
O controle digital de som (DSC) oferece diferentes
equalizações, sob medida para diferentes tipos
de música.

Controle de Ambientação Sonora
(Hall, Cinema,Arcade, Concert, Disco, Cyber)
Propicia efeitos de som que simulam ambientes,
enriquecendo a música.

Sistema acústico de 3 vias 
Permite uma excelente performance sonora
ao longo de toda a faixa de áudio.

Sistema acústico tipo Bass Reflex
Sistema acústico que estende a resposta dos sons
graves, proporcionando mais calor à música.

Programação de até 40 faixas
Permite programar, na ordem de sua preferência,
até 40 faixas de seus CDs favoritos.

Reprodução aleatória de faixas
(Shuffle)
Reproduz faixas dos CDs em ordem aleatória,
permitindo ouvir os CDs em ordem diferente
a cada vez.

Função repetição
Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa
como todo o disco ou ainda, a programação feita.

Rádio com sintonia digital 
e memória programável
para 40 emissoras
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras
favoritas. É possível memorizar até 40 emissoras
de FM ou OM para acesso rápido e fácil.

Tape deck duplo estéreo
Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir
do rádio, do toca-discos CD e do outro deck.

Parada automática
Sistema que pára automaticamente o tape deck
ao final da fita, para que ela não se danifique.

Controle automático de nível 
de gravação
Circuito eletrônico que monitora constantemente
o nível do sinal e controla a gravação, de modo
a evitar distorções.

Gravação sincronizada com o CD
Facilita  a  gravação  do  CD  em  fita. O comando
de gravação da fita faz com que o CD inicie 
automaticamente a reprodução.

Relógio com despertador e modo
Sleep
Permite que você programe seu mini system para
despertar com rádio ou CD. Modo Sleep permite
que você durma com música, desligando o aparelho
automaticamente.

Características e recursos
(Sujeitos a alterações)

Amplificador
• 6500 W PMPO
• 2 x 140 watts RMS+ 2x110 watts RMS - 1 dB,

IEC, +10% THD, 1 kHz em rede de 127 V
• Navegador musical
• Controle Jog
• Incredible Surround
• Controle Digital de Som (DSC) 

com 6 modalidades
• Controle de Ambientação Sonora 

em 6 modalidades
• Modo wOOx com 3 níveis de ajustes
• Amplificador Power Booster

Toca-discos CD
• Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento

por gaveta frontal
• Toca os discos tipo CD-RW (regraváveis)
• Programação aleatória para 40 faixas
• Modos de reprodução: repetição, shuffle,

programação
• Modos de repetição: faixa, disco e todas
• Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro

está reproduzindo 

Sintonizador
• Sintonizador digital FM estéreo / 

OM com memória para 40 emissoras
• Função de operação simplificada “Plug & Play”

Tape deck
• Duplo deck de comando lógico
• Cópia de fita em velocidade normal
• Gravação sincronizada com o CD
• Controle de nível de gravação automático
• Controle de rotação eletrônico 

e parada automática

Caixas acústicas
• Caixas de 3 vias tipo Bass Reflex
• Woofer (alto-falante de graves) de 6,5”
• Tweeter (alto-falante de agudos) 

de 2” com refrigeração ferro-fluido
• Polydome piezo de 1”
• Tecnologia wOOx
• Grade frontal destacável
• Conectores tipo “click fit”
• Amplificador com 2 caixas acústicas 

de 3 vias adicionais

Conexões
• Saída para fone 

de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
• Entrada auxiliar / CDR / DVD: conector cinch
• Saídas para gravador digital:

Saída digital coaxial: conector cinch
Saída analógica: conector cinch

• Antenas AM e FM

Gerais
• Mostrador com 3 modalidades / modo Nite
• Relógio digital com despertador
• Modo Sleep (dormir com música)
• Controle remoto
• Alimentação: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
• Peso do produto: 22 kg
• Consumo em espera (stand-by): < 1 Watt

Dimensões aproximadas
• Sistema             (LxAxP): 265 x 310 x 390 mm
• Caixas Frontais (LxAxP): 240 x 350 x 310 mm
• Caixas Surround (LxAxP): 140 x 310 x 310 mm
• Amplificador    (LxAxP): 140 x 310 x 345 mm

Importante: As informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções 
que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips 
da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br


