
 

 

Philips
Mini HiFi systém

240 W
Dok pre zariadenia iPod/iPhone

FWM400D
Vychutnajte si hudbu zo zariadení iPod/iPhone s výkonným zvukom
Posadnutí zvukom
Vychutnávajte si nerušený pôžitok zo skladieb vo formáte CD/MP3/WMA až 10 hodín na systéme 
FWM400D. Rozšírte svoje hranice hudobnej zábavy a počúvajte melódie z prenosného 
prehrávača u vás doma – pomocou rozhrania USB Direct a vstupu pre MP3 prehrávač.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výkon 240 W RMS
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre
• Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia



 Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone
Prehrávajte svoju obľúbenú hudbu zo zariadenia 
iPod/iPhone. Váš iPod/iPhone sa počas pripojenia k 
tejto dokovacej stanici bude nabíjať, takže keď sa 
rozhodnete ísť, bude vždy pripravený na použitie.

Celkový výkon 240 W RMS

Celkový výkon 240 W RMS

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez 
námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí 
ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše 
funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie 
intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a 
vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to 
všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované 
elektronické obvody presne zmerajú existujúce 
zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez 
skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie 
zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie 
zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

USB Direct

Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho 
vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok 
obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť 
zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo 
exportovať obsah zo zariadenia.
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Technické údaje
Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 240 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 2 

pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 6,5" basový 
reproduktor

• Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku
• Počet diskov: 1
• Typ zásobníka: Zásobník
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie, 
Náhodný výber

• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/
program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, 
Ponuka, nahor a nadol, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Prehrať a pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 20

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, USB alarm, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: 3,5 mm stereofónny (MP3 Link)
• USB: USB hostiteľ

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod 1G, iPod 5. generácie, 

iPod 6. generácie, iPod mini, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 
5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 
2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod s 
farebným displejom

Príkon
• Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka
• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

220 x 313 x 272 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 780 x 436 x 321 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 13 3 kg
•
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