
 

Philips
MP3 mini Hi-Fi rendszer

FWM582
Rippelje, és játssza le a zenét azonnal!

USB rippelés, tetszőleges forrásból
Kezdődhet a non-stop parti! Az FWM582 berendezéssel rippelt zenefájlokat élvezhet a Hi-Fi 
rendszeréből, és az élményben barátai is osztozhatnak. Egyedülálló, erőteljes basszus és virtuális 
surround hang... Az élet tulajdonképpen nem más, mint egy nagy, véget nem érő koncert!

Erőteljes hang, amit hall és érez
• 420 W RMS összteljesítmény
• Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért
• Kettős erősítő a jobb hangminőségért

Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi
• 3 lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához
• Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• 60 órányi WMA-CD vagy 30 órányi MP3-CD zene lejátszása
• Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB-eszközre!
• Karaoke – Véget nem érő otthoni szórakozás

Egyéni hangzás-beállítások
• 3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
• A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
 



 3 lemezes váltó WMA/MP3-CD 
lemezhez
3 lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt 
zene lejátszásához

Digitális hangolás és 40 tárolt állomás

Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a 
még nagyobb kényelemért

3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés
3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés

Digitális hangszabályzás

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.

60 órányi WMA-MP3 zene
nincs

USB rippelés, bármely forrásból
Ezzel az ügyes funkcióval az összes zenéjét 
egyszerűen, közvetlenül a hordozható MP3-
lejátszóból hallgathatja a Hi-Fi rendszerén. 
Csak rippelje a karaoket és a kívánt 
zeneszámot a CD-ről, a rádióműsorból, vagy 
csatlakoztasson egyéb rendszert az USB-
eszközhöz. Archiválja régi magnószalagjait MP3 
formátumban, számítógép használata nélkül. A 
Hi-Fi rendszer Időzítőjét is használhatja 
kedvenc rádióműsorai rögzítéséhez az USB-
eszközre.

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.

MAX hangerő
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.
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• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, Könnyű 
Hang
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 420 W
• Kimenő teljesítmény: 5400 W PMPO
• Hangkiemelés: MAX hangerő, Incredible Surround, 

Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 lépés, Digitális 
hangszabályzás 4 üzemmód, Virtual Ambience 
Control

Hangszórók
• Hangszórók száma: 2
• Fő hangszóró: 6,5" mélynyomó, 2"-es 

magassugárzó, Kétutas, Mélyreflexes 
hangszórórendszer

Hanglejátszás
• Betöltő típus: 3 CD forgótár
• Lemezek száma: 3
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

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

program, Véletlenszerű lejátszás, 40 
programozható műsorszám

• Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Leállítás, 
Előző/Következő, Gyors előre/Gyors vissza, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Törlés

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• USB felvételi módok: Azonnali felvétel, 

Programozott zeneszámok, Rádióműsor ütemezés, 
Egyetlen lemez, Egyetlen zeneszám

• USB felvételi források: CD, Hangolóegység, 
Mikrofonbemenet, Aux

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM, MW

beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet
• USB: USB-gazdaport
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Mikrofon: Kettős mikrofonaljzat
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna

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

s ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Karaoke: Mikrofon hangereje, Visszhang-vezérlés

Tartozékok
• Távvezérlő: 36 gombos, 2 db AA méretű elemmel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Rövid üzembe helyezési útmutató
• Garanciafüzet: Globális verzió
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Elemek a 

távvezérlőhöz

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 310 x 384 mm
• Hangszóró szélessége: 273 mm
• Hangszóró magassága: 310 mm
• Hangszóró mélysége: 265 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

910 x 440 x 378 mm
• Súly csomagolással együtt: 18,8 kg

Feszültség
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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