
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

Sukurta vakarėliams
CD, MP3-CD, „USB Direct“
CD kopijavimas į USB
240 W, išplečiama naudojant 
FWP1000

FWP2000
Idealus pasirinkimas vakarėliams

Sužavėti garsų
Ši FWP2000/12 „Hi-Fi“ sistema – tai galimybė mėgautis muzika įvairesniais būdais. Leiskite MP3, WMA 

failus iš USB įrenginių ir nešiojamųjų muzikos grotuvų arba kopijuokite CD muzikos įrašus į USB 

įrenginius. „MAX Sound“ technologija garantuoja didesnį galingumą, o dinamiškas apšvietimas suteikia 

jūsų vakarėliams energijos.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Kopijuokite muziką iš CD į USB įrenginį

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

Atraskite daugiau galimybių leisdami muziką per vakarėlius
• Paprasta nustatyti bet kokią „Philips“ įrangą vakarėliams
• Patogu įrengti namuose
• Dinaminis apšvietimas – šokite pagal ritmą



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„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.

Dinaminis apšvietimas

Šokite pagal nepakartojamą muzikos ritmą. Šviesos 
patraukliai mirkčioja pagal melodijų ritmą – šokti bus 
daug smagiau. Kai nenorite, kad šviesos būtų įjungtos, 
galite tiesiog išjungti šią funkciją. Suteikite šokių 
vakarėliams, šaunioms šventėms ir renginiams 
žavesio naudodamiesi šiomis nuostabiomis 
dinaminėmis šviesomis.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis 
patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės 
muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB 
Direct“.
FWP2000/12

Specifikacijos
Garsas
• Bendra garso galia (RMS): 300 W
• Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Skaitmeninio 

garso reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų 
dažnių stiprinimas 3 žingsniais, „Incredible 
Surround“, virtualus aplinkos valdymas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio dėžių skaičius: 1
• Garsiakalbiai: 2 col. aukštų dažnių siųstuvas, 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo diapazonas: FM
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas 
nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: du mikrofono lizdai
• USB: USB jungtis
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Karaoke: MIC garsumas
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 13 mygtukų
• Vartotojo vadovas: ispanų, B portugalų, lietuvių
• Kita: Greitos pradžios vadovas, nuotolinio valdymo 

pulto baterijos
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Pakuotės aukštis: 442 mm
• Pakuotės plotis: 780 mm
• Pakuotės gylis: 430 mm
• Bendras svoris: 17,3 kg
• Grynas svoris: 15 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 704 x 364 x 

385 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine 

tvarka/programuoti, kartoti/vieną/visas/programas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

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

Garso įrašymas
• USB įrašymo šaltiniai: CD
• USB įrašymo režimai: įrašymas iškart, vienas diskas, 

vienas įrašas
• Įrašų laikmena: USB įrenginys
•

* Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti 
pavojų jūsų klausai.
Išleidimo data 2015-01-15

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 08 71258 16524 25

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Mini Hi-Fi sistema
Sukurta vakarėliams CD, MP3-CD, „USB Direct“, CD kopijavimas į USB, 240 W, išplečiama naudojant 
FWP1000

http://www.philips.com

