
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

• MP3-CD възпроизвеждане
• USB Direct

FWM185
Слушайте любимата си MP3-CD музика с обогатен звук
с възпроизвеждане през USB Direct
Радвайте се на забавление без прекъсване с вашите CD/MP3/WMA песни за до 10 
часа с FWM185. Увеличете удоволствието си от музиката, като слушате музиката 
си у дома с портативния си плейър - с USB Direct и входа за MP3 плейър.

Обогатете своето звуково изживяване
• 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
• Обща изходна мощност 120W RMS

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика
• 10 часа MP3-CD музика
• AM/FM тунер
• Стерео касетен дек
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

Персонализирани звукови настройки
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 2-лентова басрефлексна система
2-посочна система басрефлексни 
високоговорители за мощен звук

10 часа MP3-CD музика
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3".MP3 е 
революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални 
файлове могат да станат до 10 пъти по-
малки без това да влоши радикално аудио 
качеството им. MP3 се превърна в 
стандартен формат за аудио компресия, 
използван в Интернет, който позволява 
бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

AM/FM тунер
AM/FM тунер

Стерео касетен дек
Стерео касетен дек

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 

еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Обща изходна мощност 120W RMS
Обща изходна мощност 120W RMS

USB Direct-MP3/WMA
С режима USB Direct можете просто да 
избирате музиката от USB устройство и да 
възпроизвеждате цялото съдържание. 
Всичко, което трябва да направите, е да 
включите USB устройството за 
възпроизвеждане на музика или за 
прехвърляне на съдържание от него.
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Звук
• Изходна мощност (RMS): 4x30W/канал
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите, Управление на цифров звук

Високоговорители
• Основен високоговорител: 4" високоговорител 
за ниски честоти, 2" високоговорител за високи 
честоти, Двулентови, Система басрефлексни 
високоговорители

• Брой високоговорители: 2

Аудио възпроизвеждане
• Брой дискове: 1
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Стоп

• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/диска/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/
назад, Търсене на следваща/предишна песен, 
Повторно изпълнение

• програмируеми песни: 20
• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен
• Режими на възпроизвеждане на касета: 
Автоматично спиране

Аудио запис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: 

синхронизиране на началото на записа

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

Удобство
• Аларми: CD аларма, USB аларма, Таймер за 
заспиване

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

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм стерео
• USB: USB хост

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, Гаранционна брошура, Бързо 
ръководство

• Ръководство за потребителя: 16 езика

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

220 x 292 x 272 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

525 x 413 x 410 мм
• Тегло вкл. опаковката: 10,915 кг

Мощност
• Захранващ блок: 200-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

•
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