
P3-toisto ja MAX-ääni.
M
Toteuta kaik

MAX-ääni. M

Voim
• Kolm
• Mus

Pidem
• 3 lev
• Logi
• Tois

Muka
• Digi
• Dyn
• MAX
• Virtu
ki haaveesi tällä MP3-minihifisarjalla, jossa on Philipsin bassoääniä korostava 

P3-tallennuskapasiteetti jopa 30 tuntia ja intuitiivinen käyttö – ilo omistaa!

akas ääni, jonka kuulee ja tuntee
itiekaiutinjärjestelmä, jossa MAX-bassoportti

iikkiteho: 2x60W RMS/2x120W

pi kuunteluaika, suurempi nautinto
yn vaihtaja, WMA- ja MP3-CD-toisto
ikkaohjattu kaksoisdekki ja automaattinen toisto
taa 30 tuntia MP3-CD-musiikkia

utetut ääniasetukset
taalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
amic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
 Sound lisää tehoa
al Ambience Control tarjoaa simuloidut ääniympäristöt
 

Philips
Minihifijärjestelmä

MP3

FWM37



 

Ääni
• Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 120 W
• Äänenparannus: MAX-ääni, 3-asentoinen Dynamic 

Bass Boost, Incredible Surround -ääni, 4 tilan 
digitaalinen äänensäätö, Virtual Ambience Control

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kolmisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 5,25" 
bassokaiutin, 2" diskanttikaiutin, Piezo

• Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto
• kasettidekin tekniikka: täyslogiikkaohjaus
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Kolmen CD:n karuselli
• Dekkien määrä: 2
• Levyjen määrä: 3

Äänen tallennus
• Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen 

tallennustaso, CD-tallennuksen 
synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Radio-

tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
• Pikavalinnat: 40

• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus, 

Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: FTD
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM/

MW-antenni
• Kaukosäädin: 32 näppäintä

Mitat
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

248 x 310 x 195 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

611 x 411 x 440 mm
• Laitteen mitat (L x K x S): 265 x 310 x 367 mm
• Paino pakattuna: 15 6 kg

Virta
• Virtalähde: 200 - 240 V, 50 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W
•
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