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Обърнете внимание на привлекателната FWC330 мини Hi-Fi система, която 

предлага превъзходен звук. Ще ви хареса колко е лесна за работа и управление; 

просто се облегнете, отпуснете се и се наслаждавайте всеки ден на вашата 

музика по вашия любим начин!

Обогатете своето звуково изживяване
• 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
• 2 x 20W RMS/2 x 40W музикална мощност/ 800W PMPO

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика
• Чейнджър за 3 CD
• Двоен касетен дек с логическо управление с автоматично повторение

Настройте звука по свой вкус
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• 3-степенно динамично усилване на басите
Philips
Мини аудиосистема
FW-C330
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Звук
• Изходна мощност: 2 x 40 W музикална 

мощност
• Подобрение на звука: Управление на цифров 

звук, 3 нива динамично усилване на басите

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, Бас-

рефлексни високоговорители, 5,25" басов, 
Високочестотен пиезоговорител

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 

CD-RW
• Тип зареждане: Каруселен за 3 компактдиска
• Брой дискове: 3
• Режими на възпроизвеждане на диска: 

Повторение на една/всички/програма, Р
азбъркано възпроизвеждане, 40 
програмируеми мелодии

• Технология на касетния дек: Логика
• Режими на възпроизвеждане на касета: 

Автореверс, Електронно управление на 
скоростта, Напълно автоматично спиране, 
Брояч на лентата

Аудиозапис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: Автоматично 

ниво на запис, Синхронизиране на началото 
на записа, Таймер за запис от тунера

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка: да

• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Подобрения за тунер: Автоматично 

съхраняване, Лесно инсталиране (Plug & Play)
• RDS: Новини, Тип на програмата, Радиотекст, 

Настройка на RDS часовника, Име на 
станцията

• Предварителни настройки на станции: 40

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: FM антена, MW антена
• Допълнителен вход: Линеен вход

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиоаларма, Таймер за 

заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: FTD
• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ 

кабел, FM/MW антена
• Дистанционно управление: 19-бутонно

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

265 x 310 x 365 mm
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 210 x 310 x 235 mm
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

619 x 410 x 474 mm
• Тегло вкл. опаковката: 11,6 kg
•
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-лентова басрефлексна система

x20W RMS/2x40W муз.мощност

ейнджър за 3 CD

воен касетен дек с логическо упр.

правление на цифров звук
правлението на цифров звук ви дава възможност 
а избирате от предварително зададени режими, 
оито управляват честотните ленти на звука за 
птимизиране на определени музикални стилове. 
ожете да избирате между различни звукови 

астройки - Оптимално, Джаз, Рок, Техно, Поп или 
ласика. Всеки режим използва технология на 

рафичен еквилайзер за автоматично регулиране 
а баланса на звука и подобряване на най-важните 
вукови честоти в избрания от вас стил музика. 
правлението на цифров звук ви позволява да 
звлечете максимума от вашата музика чрез 
егулиране на баланса на звука, за да 
ъответства на типа музика, който слушате.

-степенно динамично усилване на басите
FW-C330/22
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