
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

• 100 W
• Podstawka dokująca urządzeń 

iPod/iPhone

FWM200D
Ciesz się potężnym brzmieniem muzyki z urządzenia iPod/iPhone
dzięki temu zestawowi audio
Poczuj przyjemność słuchania utworów w formacie CD/MP3/WMA nawet przez 10 godzin, korzystając 

z wieży Hi-Fi FWM200D/12 firmy Philips. Po powrocie do domu możesz nadal cieszyć się swoją muzyką 

z urządzenia iPod/iPhone bądź odtwarzacza przenośnego dzięki złączom USB Direct i MP3.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPhone/iPod
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Łatwa obsługa
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
• Funkcje budzenia i zasypiania



 Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną 
dźwięku (ang. Root Mean Square), typową 
miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu 
przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do 
głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy 
elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej 
czułość określa moc generowanego dźwięku. 
Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są 
ograniczane przez energię elektryczną, którą 
mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię 
elektryczną, którą mogą przetworzyć na 
energię akustyczną, nie powodując powstania 
zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w 
watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego 
przez głośnik.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 
modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum 

mocy głośności, co daje imponujące efekty przy 
słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ 
elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 
razu wzmacnia tony niskie i głośność do 
maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, 
co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone
Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę z 
odtwarzacza iPod/telefonu iPhone; po 
umieszczeniu w stacji dokujące urządzenia są 
ładowane, dzięki czemu są gotowe do użycia 
zawsze, gdy ich potrzebujesz.

Bezp. połącz. USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 100 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku 
(DSCl)

Głośniki
• Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, 2-drożny, 

System Bass Reflex, Niskotonowy 5,25 cala
• Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku
• Ilość płyt: 1
• Sposób ładowania: Szuflada
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, 
Zatrzymywanie, Odtwarzanie losowe

• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/
płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie 
wielokrotne

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Menu, w górę i w dół, Następna/
poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 20
• Pasma tunera: UKF Stereo

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie z urządzenia USB, Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: 3,5 mm, stereo (MP3 Link)
• USB: Host USB

Moc
• Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod 1G, iPod 5. generacji, iPod 

6. generacji, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod 
nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 
4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. 
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/
32 GB, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. 
generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

220 x 313 x 272 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

705 x 372 x 321 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 9,0 kg
•

FWM200D/12

Dane techniczne
Miniwieża Hi-Fi
100 W Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone

http://www.philips.com

