
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W

FWM210
Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bűvöletében
Élvezze megállás nélkül a CD/MP3/WMA zeneszámok által nyújtott örömet a 140 W-os 
RMS kimeneti teljesítmény által. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa kedvenc 
számait otthonában USB tároló eszközről - USB Direct lejátszással

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 140 W kimeneti RMS összteljesítmény
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat
• Digitális hangolás az adók programozásához
• Óra, ébresztőóra és elalváskapcsoló
• TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás



 MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a 
mélyhangokat, maximálisra növeli a 
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási 
élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-
beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és 
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy 
torzulás lépne fel. A végeredmény a 
hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a 
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 

Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális zenei 
fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 
MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 140 W
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás, MAX Sound
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 140 W

Hangszórók
• Fő hangszóró: 2"-es magashangszóró, Kétutas, Bass 

Reflex hangsugárzó rendszer, 5,25"-es mélynyomó
• Hangszórók száma: 2

Audiolejátszás
• Lemezek száma: 1
• Betöltő típusa: Tálca
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/

program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés 
előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám 
keresése, Lejátszás ismétlése, 20 programozható 
műsorszám

• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 40

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet, 3,5 mm-

es sztereó bemenet - MP3 link

Tartozékok
• Távvezérlő: 36-gombos
• Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciafüzet

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

220 x 313 x 258 mm
• Hangszóró szélessége: 195 mm
• Hangszóró magassága: 313 mm
• Hangszóró mélysége: 210 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

705 x 372 x 292 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 9,52 kg

Tápellátás
• Tápegység: 200-240 V
•
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