
 

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3

FWM582
Ripp og spill musikk umiddelbart

med fullstendig USB-ripping
Forbered deg på en fest som aldri tar slutt. Med FWM582 kan du nyte rippede musikkfiler 
fra Hi-Fi systemet sammen med vennene dine. Med optimal kraftig bass og virtuell 
surround-lyd er livet ganske enkelt en stor, kontinuerlig konsert!

Kraftig lyd du både hører og føler
• 420 W RMS total effekt
• Toveis Bass Reflex-høyttalersystem for kraftig lyd
• Dobbel forsterker for bedre kvalitetslyd

Lenger avspillingstid, større glede
• 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
• Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• 60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 timer med MP3-CD-musikk
• Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet
• Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

Personlige lydinnstillinger
• 3-trinns dynamisk bassforst.
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
 



 3-platers veksler for WMA-/MP3-CD
3-platers veksler for musikkavspilling fra 
WMA-/MP3-CD

40 digitale forhåndsinnstillinger

Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte 
stasjoner for ekstra brukervennlighet.

3-trinns dynamisk bassforst.
3-trinns dynamisk bassforst.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

60 timer med WMA-MP3-CD-musikk
60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 
timer med MP3-CD-musikk

Ripp alt til USB
Med denne smarte funksjonen kan du enkelt 
lytte til all musikken på Hi-Fi-anlegget direkte 
fra den bærbare MP3-spilleren. Du ripper 
ganske enkelt karaoke og den musikken du 
ønsker, fra CDer, kassetter, radioprogrammer 
eller linje-inn-musikk fra systemet og direkte til 
USB-enheten. Lagre favorittkassettene og 
konverter innholdet til MP3-format – uten å 
bruke PCen. Du kan også forhåndsinnstille 
timeropptak av favorittradioprogrammet på 
anlegget, og det tas automatisk opp på USB-
enheten.

Karaoke
Med karaoke-funksjonen på DVD-spilleren får 
du underholdning som aldri tar slutt og 
maksimalt ut av lyd og sang. Du kan forbedre 
opptreden din ved å legge til ekko-effekt på 
stemmen. Med tonekontrollene kan du velge 
den tonearten som passer din stemme best.

MAX-lyd
MAX-lydteknologi gir en umiddelbar 
forsterking av bassen, maksimerer 
volumytelsen og gir en imponerende 
lytteropplevelse med bare ett trykk. De 
avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de 
eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og 
forsterker umiddelbart bass og volum til 
maksimalt nivå uten forvrengning. Både 
lydspekteret og volumet blir merkbart 
forsterket med en potent lydforsterking som 
gjør at musikken kommer til sin rett.
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• Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel 
Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 420 W
• Utgangseffekt: 5400 W PMPO
• Lydforbedringer: MAX-lyd, Incredible Surround, 

Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Digital 
lydkontroll med 4 modi, Virtuell 
omgivelseskontroll

Høyttalere
• Antall høyttalere: 2
• Hovedhøyttaler: 6,5" woofer, 2" diskanthøyttaler, 

2-veis, Bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling
• Lastetype: 3 CD-karusell
• Antall plater: 3
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, 

Shuffle-avspilling, 40 programmerbare spor
• USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Forrige/

neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, 
Shuffle, Slett

Lydopptak
• Innspillingsmedium: USB-enhet
• USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, 

Programmerte spor, Planlegg radioprogram, Enkel 
plate, Enkelt spor

• USB-opptakskilder: CD, Tuner, Mikrofoninngang, 
Aux

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerbånd: FM, MW

innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang
• USB: USB-vert
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Mikrofon: Doble mikrofonkontakter
• Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, Sleep 

timer
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: FTD
• Indikasjoner: DIM-modus
• Karaoke: Mikrofonstyrke, Ekkokontroll

Tilbehør
• Fjernkontroll: 36-tasters med 2 AA-batterier
• Bruksanvisning: 16 språk
• Hurtigstartveiledning
• Garantihefte: Global versjon
• Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til 

fjernkontroll

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
• Bredde, høyttaler: 273 mm
• Høyde, høyttaler: 310 mm
• Dybde, høyttaler: 265 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 910 x 440 x 378 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 18,8 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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