
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

• 240 W
• 3-lemezes váltó

FWM387
A hangzás bűvöletében

A határtalan zenei élvezetet nyújtó készülék 3-lemezes CD-váltója mellett lehetősége van 
USB eszközön tárolt MP3/WMA formátumú zenei gyűjteményének lejátszására is. A Max 
Sound és a Dynamic Bass Boost tovább fokozzák a kiváló hangélményt.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 240 W kimeneti RMS összteljesítmény
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti
• 3-lemezes váltó a kényelmes többlemezes lejátszáshoz
• Automatikus leállítású kazettás deck
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Egyéni hangzás-beállítások
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Karaoke - a véget nem érő éneklés



 240 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 240 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

3-lemezes váltó

A háromlemezes váltóval bármikor választhat a 
készülék belsejében lévő három különböző CD 
közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle 
stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori 
lemezcsere sem veszi el az idejét.

MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a 
mélyhangokat, maximálisra növeli a 

teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási 
élményt biztosítja a gomb egy érintésére. 
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 erőteljesen kiemeli a 
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: mély vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

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.

Karaoke

A DVD-lejátszó Karaoke funkciója véget nem 
érő szórakozást, maximális zenei és éneklési 
élményt nyújt. Előadását az énekhangra adott 
visszhang effekttel dúsíthatja. A vezérlőgomb 
segítségével kiválaszthatja az Ön optimális 
hangtartományát.
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Hang
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 240 W
• Kimeneti teljesítmény: 480 W zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: MAX Sound, Dinamikus 

basszuskiemelés 3 lépésben, Digitális 
hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Incredible 
Surround

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 2
• Hangszórók: 2"-es magassugárzó, 5,25"-es 

mélynyomó
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• Deckek száma: 1
• Kazettás deck technológia: mechanikus
• Kazettalejátszási módok: félautomata leállítás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: szalag
• Javított felvétel kazettára: CD-vel szinkronizált 

felvétel-indítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 40
• Hangolási sávok: FM, MW
• Antenna: FM antenna, MW antenna
• RDS: hírek, programtípus, rádiószöveg, RDS 

órabeállítás, állomásnév
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• Mikrofon: mikrofonaljzat
• USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, 

rádiós ébresztés
• Tárcsaszám: 3
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: 3 CD forgótár
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM-üzemmód
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Karaoke: Mikrofon hangereje

Tartozékok
• Távvezérlő: 23 gombos, 2 db AA méretű elemmel
• Egyebek: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW 

antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 15 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 249 x 250 mm
• Fő hangszóró magassága: 344 mm
• Főegység mélysége: 403 mm
• Csomag szélessége: 552 mm
• Főegység magassága: 310 mm
• Csomag magassága: 627 mm
• Főegység szélessége: 265 mm
• Csomag mélysége: 394 mm

Teljesítmény
• Tápegység: 50 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Készenléti fogyasztás: < 1 W
•
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