
xperienţă sonoră deosebită
E
Dragoste la prima vedere! Design și sunet de calritate pentru minisistemul Hi-Fi 

FWC330. Veţi aprecia cât este de ușor de folosit și de controlat. Relaxaţi-vă și bucuraţi-

vă de plăcerea muzicii întreaga zi!

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic
• 2 x 20W RMS/2 x 40W muzical/ 800W PMPO

Plăcerea de a asculta muzica preferată
• CD changer pentru 3 CD-uri
• Casetofon deck dual logic cu redare automată

Setări personalizate pentru sunet
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost cu 3 trepte
Philips
Minisistem audio
FW-C330
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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2 x 40 W
• Caracteristici superioare sunet: Control digital 

pt. sunet, Dynamic Bass Boost 3 trepte

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter piezo

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Nr. de discuri: 3
• Moduri redare disc: Repetare piesă/tot/program, 

Redare aleatorie, 40 de piese programabile
• Tehnologie Cassette Deck: Logic
• Moduri redare casetă: Autoreverse, Control 

electronic viteză, Oprire automată completă, 
Contor pentru casetă

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: Nivel automat 

înregistrare, Înreg. sincroniz. de pe CD, Timer 
pt. înreg. prin tuner

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

• Caracteristici superioare tuner: Memorare 
automată, Plug & Play

• RDS: Știri, Tip program, Radio Text, Reglare 
ceas prin RDS, Nume post de radio

• Setări prestabilite staţie: 40

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
• Intrare AUX: Intrare linie-in

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD
• Consum în regim Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Antenă FM/MW
• Telecomandă: 19 taste

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 265 x 310 x 365 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

210 x 310 x 235 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

619 x 410 x 474 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11,6 kg
•
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istem Bass Reflex pe 2 căi

2x20W RMS/2x40W muzical

D changer pentru 3 CD-uri

asetofon deck dual logic

ontrol digital pt. sunet
ehnologia Digital Sound Control vă permite să selectaţi 
iveluri presetate de redare a anumitor benzi de 
recvenţe, în funcţie de stilul muzicii. Puteţi alege între 
ai multe moduri: Optim, Jazz, Rock, Tehno, Pop sau 
lasic. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare 
entru reglarea automată a balansului și amplificarea 
elor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de 
uzică. Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi 
in plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie 
e stilul de muzică ascultat.

ynamic Bass Boost cu 3 trepte
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs
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