
 

 

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

FWM185
Ouça os seus CD MP3 favoritos com som rico
com reprodução por USB Directo
Desfrute sem limites com as suas faixas de música em CD / MP3 / WMA durante cerca 
de 10 horas no FWM185. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em 
casa a partir do seu leitor portátil - com USB directo e entrada para leitor de MP3.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente
• Potência de saída total de 120 W RMS

Desfrute da sua música favorita sem interrupções
• 10 horas de música no CD de MP3
• Sintonizador AM/FM
• Deck de cassetes estéreo
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Entrada para leitor de MP3 para o seu dispositivo de música portátil

Definições de som personalizadas
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais



 Sistema Reflex de Graves de 2 vias
Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para 
um som potente

10 horas de música no CD de MP3
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é 
uma tecnologia de compressão revolucionária 
em que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais 
pequenos, sem perdas significativas da 
qualidade do som. MP3 tornou-se o formato 
de compressão áudio convencional utilizado na 
World Wide Web, permitindo uma 
transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sintonizador AM/FM
Sintonizador AM/FM

Deck de cassetes estéreo
Deck de cassetes estéreo

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 

som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Potência de saída total de 120 W RMS
Potência de saída total de 120 W RMS

USB Direct-MP3/WMA
Com o modo USB Directo, pode, 
simplesmente, seleccionar a música num 
dispositivo USB e reproduzir todos os seus 
conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB 
para reproduzir a música ou exportar os 
conteúdos do dispositivo.
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Som
• Potência de saída (RMS): 4 x 30 W / canal
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, 

Controlo de Som Digital

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 4", Tweeter de 2", 

2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves
• Número de Altifalantes: 2

Reprodução Áudio
• Número de Discos: 1
• Tipo de Carregamento: Gaveta
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Parar

• Modos de Reprodução de Discos: Repetir/um/
disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/
Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição

• Faixas Programáveis: 20
• Número de decks: 1
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
• Modos de Reprodução de Cassetes: Paragem 

automática

Gravação Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: 

Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, 

Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Conectividade
• Entrada Aux: 3,5 mm estéreo
• USB: Anfitrião USB

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Telecomando, Folheto da 

Garantia, Guia Rápido
• Manual do Utilizador: 16 idiomas

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

220 x 292 x 272 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

525 x 413 x 410 mm
• Peso incl. Embalagem: 10,915 kg

Potência
• Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1W
•
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