
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM
240W

FWM400D
Mėgaukitės galingu „iPod/iPhone“ muzikos garsu
Sužavėti garsų
Su „FWM400D“ jūs galite iki dešimties valandų be pertraukos mėgautis CD/MP3/WMA 
muzika. Išplėskite muzikos klausymosi galimybes namuose, prijungdami iPod/iPhone ir 
nešiojamą grotuvą - panaudokite „USB Direct“ prievadą ir vidinį MP3 grotuvą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 240W RMS bendra išvesties galia
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Bendras sistemos ir „iPod“ nuotolinio valdymo pultas
• Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos



 Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“
Grokite mėgstamą muziką iš savo „iPod / iPhone“. 
Prijungus, jūsų „iPod / iPhone“ bus įkraunamas, todėl 
jį galėsite visada pasiimti išeinant.

240W RMS bendra išvesties galia

240W RMS bendra išvesties galia

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.

„MAX Sound“

„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų 
dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama 
įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko 
paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė 
kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu 
padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo 
be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas 
spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso 
augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai 
prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio 
USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus 
atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
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Specifikacijos
Garsas
• Išvesties galia (RMS): 240W
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių 

siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių 
atspindžiu, 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis

• Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas
• Diskų skaičius: 1
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Stabdyti, Groti atsitiktine 
tvarka

• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/
programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą

• Programuojami takeliai: 20
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Meniu, 
aukštyn ir žemyn, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir 
sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• „Auto Store“
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 20

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: LCD
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis: 3,5 mm stereo („MP3 Link“)
• USB: USB jungtis

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod“ 1G, „iPod” (5-oji 

karta), „iPod” (6-oji karta), „iPod mini”, „iPod 
nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod 
nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), „iPod 
Touch“, „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” (3-ioji 
karta), „iPod“ su spalvotu ekranu

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 200-240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 2W

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Garantijos 

knygelė, Greito naudojimosi vadovas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

220 x 313 x 272 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

780 x 436 x 321 mm
• Svoris su pakuote: 13,3 kg
•
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