
πολαύστε ψηφιακή µουσική
Α
µέσω USB Direct
Ικανοποιήστε όλες τις µουσικές ανάγκες σας µε αυτό το mini ηχοσύστηµα Hi-Fi MP3/

WMA. Απολαύστε την ψηφιακή σας µουσική µε ένα ισχυρό σύστηµα µέσω USB Direct 

και απολαύστε 60 ώρες αγαπηµένης µουσικής MP3/WMA-CD.

∆υνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Σύστηµα ηχείων 3 δρόµων µε θύρα µπάσων MAX
• 2 στα 110W RMS/2 στα 220W /3000W PMPO

Περισσότερες ώρες ακρόασης, µεγαλύτερη απόλαυση
• Απολαύστε µουσική MP3/WMA από τις φορητές σας συσκευές USB
• 60 ώρες µουσικής WMA-CD ή 30 ώρες µουσικής MP3-CD
• Θήκη 3 δίσκων CD
• Κασετόφωνο dual logic µε αυτόµατη αναστροφή

Προσαρµοσµένες ρυθµίσεις ήχου
• Ήχος MAX για άµεση αύξηση της ισχύος
• Η ∆υναµική ενίσχυση µπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά µπάσα
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις του στυλ µουσικής
• To Virtual Ambience Control παρέχει εξοµοίωση ρυθµίσεων ήχου
Philips
Mini Σύστηµα Hi-Fi MP3/
WMA
FWM572
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Ήχος
• Ισχύς εξόδου: Μουσική 2x120W
• Βελτιώσεις ήχου: Ήχος MAX, Incredible 

Surround, ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 
βηµάτων, 4 τρόποι λειτ/γίας ψηφ. ελέγχου ήχου, 
Εικονικός έλεγχος περιβάλλοντος

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 6,5 ιντσών, Τουίτερ 2 

ιντσών, Πίεσης, 3 δρόµων, Σύστηµα ηχείων µε 
ανάκλαση µπάσων

• Αριθµός µεγαφώνων: 2

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, WMA-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 99 κοµµατιών, Επανάληψη/
ένα/δίσκος/πρόγραµµα, Λειτουργία Shuffle

• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
• Τύπος τοποθέτησης: Τρισδιάστατο καρουσέλ
• Αριθµός δίσκων: 3
• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 

Προηγούµενο/Επόµενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη προώθηση, ∆ιακοπή λειτουργίας, 
Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, 
Αναπαραγωγή προγράµµατος

• Αριθµός κασετοφώνων: 2
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Full Logical

Εγγραφή ήχου
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Αυτόµατος έλεγχος 

στάθµης εγγραφής, Συγχρονισµένη έναρξη για 
εγγραφή CD

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράµµατος, Κείµενο 

ραδιοφώνου, Ρολόι RDS, Όνοµα σταθµού

• Προσυντονισµένοι σταθµοί: 40
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιµότητα
• USB: Host USB
• Υποδοχή Aux εισ.: Είσοδος
• Ακουστικά: 3,5
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: FTD
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Ξυπνητήρια: Ξύπνηµα µε CD, Ξύπνηµα από 

ράδιο, Χρονοδιακ. αυτ. διακοπής λειτουργίας
• Ρεύµα Eco κατά την αναµονή: 1 watt
• Ενδείξεις: Τρόπος λειτουργίας DIM

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο ρεύµατος, 

Κεραία FM/MW, Οδηγός γρήγορης χρήσης, 
Εγγύηση

• Τηλεχειριστήριο: 32 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες 
AA

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Εκτύπωση σε 16 γλώσσες

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

265 x 310 x 367 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

248 x 310 x 195 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

611 x 411 x 440 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 15.6 κ.

Τάση
• Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: <1 W
•
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ναπαραγωγή µουσικής µέσω USB Direct
υνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήµατος 
hilips. Η ψηφιακή µουσική αναπαράγεται απευθείας 
πό τη συσκευή. Τώρα µπορείτε να µοιραστείτε 
γαπηµένες στιγµές µε την οικογένεια και τους φίλους 
ας.

σχύς µουσικής 2x110 W RMS/2x220 W

0 ώρες µουσικής WMA-MP3-CD

χος MAX
 τεχνολογία ήχου MAX παράγει άµεση ενίσχυση των 
πάσων, µεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και 
ηµιουργεί την πιο εντυπωσιακή εµπειρία ακρόασης µε 
ο απλό πάτηµα του κουµπιού ήχου MAX. Το 
λεκτρονικό κύκλωµα του Ήχου MAX βαθµονοµεί τις 
σχύουσες ρυθµίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει τα 
πάσα και την ένταση στο µέγιστο επίπεδο, χωρίς 
αραµόρφωση. Τόσο το φάσµα του ήχου όσο και η 
νταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναµη σε 
ποιαδήποτε µουσική. Με τον Ήχο MAX αξιοποιείτε 
το µέγιστο το ηχητικό σας σύστηµα, χωρίς να 
παιτείται η διαµόρφωση πολύπλοκων ρυθµίσεων 
qualizer.

ήκη 3 δίσκων CD

υναµική ενίσχυση µπάσων
 ∆υναµική ενίσχυση µπάσων µεγιστοποιεί την µουσική 
πόλαυση, δίνοντας έµφαση στα µπάσα της µουσικής σε 
ποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαµηλό ή υψηλό – µε 
ο πάτηµα ενός κουµπιού! Οι τελικές συχνότητες 
πάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε 
αµηλό επίπεδο. Για να µη συµβαίνει αυτό, η ∆υναµική 
νίσχυση µπάσων µπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
ου επιπέδου των µπάσων, ώστε να απολαµβάνετε 
ταθερό ήχο ακόµα και όταν χαµηλώνετε την ένταση.

λεγχος ψηφιακού ήχου
 Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
πιλέξετε µεταξύ προκαθορισµένων λειτουργιών, οι 
ποίες ελέγχουν τις ζώνες συχνοτήτων του ήχου για τη 
ελτιστοποίηση συγκεκριµένων στυλ µουσικής. 
πορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων ρυθµίσεων 

χου - Βέλτιστο, Τζαζ, Ροκ, Τέκνο, Ποπ ή Κλασικό. Κάθε 
ειτουργία χρησιµοποιεί τεχνολογία γραφικής 
σοστάθµισης για την αυτόµατη ρύθµιση της ισορροπίας 
ου ήχου και την ενίσχυση των πιο σηµαντικών 
υχνοτήτων ήχου στο επιλεγµένο στυλ µουσικής. Ο 
λεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
ξιοποιήσετε στο µέγιστο τη µουσική, ρυθµίζοντας την 
σορροπία του ήχου ανάλογα µε το είδος της µουσικής 
ου ακούτε.

ικονικός έλεγχος περιβάλλοντος
o Virtual Ambience Control δηµιουργεί ένα εικονικό 
εριβάλλον ήχου, στο οποίο ο ακροατής µπορεί να 
κούσει µουσική όπως αυτή θα ακουγόταν µε διάφορες 
ξοµοιωµένες ρυθµίσεις ήχου. Οι ρυθµίσεις ήχου VAC 
ιµούνται µε ψηφιακό τρόπο τα ηχητικά εφέ ειδικών 
ώρων, όπως Αίθουσα, Κινηµατογράφος, Arcade, 
υναυλία, Ντίσκο και Cyber.

ύστηµα ηχείων 3 δρόµων µε θύρα MAX

ασετόφωνο dual logic

∆εν υποστηρίζεται µουσική µε ∆ιαχείριση ψηφιακών 
δικαιωµάτων.
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Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος
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