
 

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3

FWM377
Grave suas músicas direto em seu MP3

para se divertir sem parar
Curta músicas de forma ilimitada! O FWM377 oferece: disqueteira de CD p/3 discos, reprodução 30 

horas s/parar e capacidade p/ripar músicas - de CDs, fitas e do sintonizador - diretamente p/dispositivo 

USB. Além disso, o Max Sound e o Reforço dinâmico de graves garantem som da mais alta qualidade!

Som de alta potência para ouvir e sentir
• Potência total de 240 W RMS
• Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente

Enriqueça sua experiência sonora
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Reforço dinâmico de graves, 3 fases
• Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

Prazer contínuo com sua música favorita
• Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
• Ripe músicas de CDs, rádio e fitas em um dispositivo USB
• 30 horas de reprodução de CD de MP3
• Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
• Unidade de toca-fitas estéreo
 



 Disqueteira para 3 CDs de WMA/MP3
Disqueteira de CD para 3 discos para 
reprodução de músicas WMA/MP3

USB Ripa Tudo
Com esse recurso inteligente, é muito fácil 
escutar todas as suas músicas do sistema Hi-Fi 
diretamente no MP3 player portátil. Basta ripar 
as músicas desejadas de CDs, fitas cassetes, 
programas de rádio ou músicas MP3 Link do 
sistema diretamente para o dispositivo USB. 
Armazene suas fitas cassetes favoritas e 
converta o conteúdo no formato MP3 - sem 
usar um PC. Você também pode programar a 
gravação do seu programa de rádio favorito no 
sistema usando o timer para gravá-lo 
automaticamente no dispositivo USB.

30 horas de música de CD MP3
30 horas de reprodução de CD de MP3

MAX Sound
A tecnologia MAX Sound produz uma 
amplificação instantânea de graves, 
maximizando o desempenho do volume e 
criando uma experiência musical 
impressionante com o toque de apenas um 
botão. O conjunto de circuitos eletrônicos 
calibra os ajustes de som e reforça 
instantaneamente os graves e o volume ao 
nível máximo, sem distorções. O resultado 
final é uma amplificação considerável no 
volume do som e um potente reforço de áudio 
que vão turbinar qualquer música.

Reforço dinâmico de graves, 3 fases
Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Incredible Surround™
O Incredible Surround é uma tecnologia de 
áudio da Philips que amplia substancialmente o 
campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. 
Com avançada comutação eletrônica de fases, 
o Incredible Surround combina os sons da 
esquerda e direita aumentando a distância 
virtual entre as duas caixas acústicas. Essa 
distância maior intensifica o efeito 
estereofônico e cria uma dimensão sonora 
mais natural. O Incredible Surround leva ao 
envolvimento total, com maior amplitude e 
profundidade do som, sem o uso de caixas 
acústicas extras.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de 
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou 
Clássica - que você pode usar para otimizar as 
faixas de freqüência para diferentes estilos 
musicais. Cada modo usa uma tecnologia de 
equalização gráfica para ajustar 
automaticamente o balanço do som e 
melhorar as freqüências mais importantes do 
estilo musical escolhido. Graças ao controle de 
som digital, você obtém o melhor da sua 
música, pois ele ajusta com precisão o balanço 
do som para corresponder ao tipo de música 
reproduzida.
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• Sintonia digital automática
Som
• Potência de áudio total (RMS): 240 W
• Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico 

de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 
modos, Incredible Surround

Alto-falantes
• Alto-falante principal: Bidirecional, Woofer de 

5,25", Tweeter de 2", Caixas acústicas Bass Reflex
• Número de alto-falantes: 2

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

MP3, CD de WMA
• Modos USB Direct: Excluir, Retrocesso/avanço 

rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, 
Programar reprodução, Repetir, Reprodução 
aleatória, Parar

• Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/
programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), 
Programação para 40 faixas

• Número de decks: 1
• Tecnologia do toca-fitas: Mecânica
• Modos de reprodução de fita: Interrupção 

automática

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Dispositivo USB, Fita
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea, 

Faixas programadas, Programar programa de rádio, 
Disco único, Faixa única

• Origens de gravação USB: Aux, CD, Fita, 
Sintonizador

• Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de 
CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

• Pré-sintonia de estações: 40
• Faixas do sintonizador: FM, MW
• Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil 

Instalação (Plug & Play)

Conectividade
• Aux in: MP3 Link
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Microfone: Entrada para microfone
• Outras conexões: Antena FM, Antena MW
• USB: Host USB

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Alarme USB, Rádio 

despertador, Timer de desligamento automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD
• Indicações: Modo DIM
• Karaokê: Volume de MIC

Acessórios
• Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Guia de 

Referência Rápida
• Controle remoto: 23 teclas
• Livreto de garantia: Versão global
• Manual do usuário: Português do Brasil

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

265 x 310 x 384 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

273 x 310 x 204 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

640 x 413 x 496 mm
• Peso, incluindo embalagem: 14.9 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 

decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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