
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W

FWM200D
Наслаждавайте се на музиката от iPod/iPhone с мощен звук
с тази звукова система
Забавлявайте се с вашите CD/MP3/WMA песни – до 10 часа с Hi-Fi системата Philips 
FWM200D/12. Увеличете удоволствието си от музиката – слушайте любимите си мелодии 
от вашия iPod/iPhone или портативен плейър – с USB Direct и входа за MP3 плейър.

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 100 W RMS
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Слушайте и зареждайте своя iPod/iPhone
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod
• Таймер с функции за събуждане и заспиване



 Обща изходна мощност 100 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е 
обичайната мярка за звуковата мощност или 
по-точно за електрическата мощност, 
предавана от аудио усилвателя към 
високоговорителя и измервана във ватове. 
Количеството електрическа мощност, 
предавана към високоговорителя, и 
неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. 
Усилвателите биват ограничавани предимно 
от електрическата енергия, която са 
способни да усилват, а високоговорителите 
- от електрическата енергия, която са 
способни да превръщат в акустична, без да 
изкривяват аудиосигнала. Колкото по-
голяма е консумираната мощност, толкова 
по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за 
поставяне с пружина поема без проблем 
всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори 
когато повечето защитни калъфи са 
поставени – просто поставете вашия iPod 
или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-
впечатляващо преживяване при слушане 

само с натискането на един бутон. 
Сложната електроника на MAX Sound 
калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и 
силата до максимално ниво без 
изкривяване. Крайният резултат е 
забележимо повишаване - както на силата, 
така и на звуковия спектър - и мощно аудио 
усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone
Слушайте любимата си музика от вашия 
iPod/iPhone. Вашият iPod/iPhone ще се 
зарежда, когато е в докинг станцията, за да 
бъде винаги готов за използване, когато вие 
сте готови за излизане.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.
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Звук
• Изходна мощност (RMS): 100 W
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, Управление на цифров звук

Високоговорители
• Основен високоговорител: 2" високоговорител 
за високи честоти, Двулентов, Система 
басрефлексни високоговорители, 5,25" 
високоговорител за ниски честоти

• Брой високоговорители: 2

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

RW, MP3-CD
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Стоп, 
Разбъркване

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

• програмируеми песни: 20
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо 
напред и назад, Меню, нагоре и надолу, 
Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и 
"Пауза"

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Автоматично запаметяване
• Брой настроени канали: 20
• Обхвати на тунера: FM стерео

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 (MP3 
връзка)

• USB: USB хост

Power
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 2 W

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod 1G, iPod 5-то 
поколение, iPod 6-то поколение, iPod mini, iPod 
nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то 
поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 
6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение 8/16/32 GB, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod с 
цветен дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Гаранционна брошура, Кратко 
ръководство за употреба

• Ръководство за потребителя: 16 езика

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

220 x 313 x 272 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

705 x 372 x 321 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9,0 кг
•
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