
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

Sistem pentru petreceri
CD, MP3-CD USB Direct
Copiere de pe CD pe USB
240 W, extensibil cu FWP1000

FWP2000
Sistemul ideal pentru petreceri

Obsedat de sunet
Acest sistem Hi-Fi FWP2000/12 vă permite să vă bucuraţi de muzică în mai multe modalităţi. Redaţi 

fişiere MP3, WMA de pe dispozitivele USB şi playerele muzicale portabile sau convertiţi muzică de pe 

CD pe dispozitivele USB. MAX Sound furnizează mai multă putere şi iluminarea dinamică adaugă suflet 

petrecerii.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Convertiţi muzică de pe CD pe un dispozitiv USB

Pentru o experienţă audio mai bogată
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Putere totală de ieșire 300 W RMS

Îmbogăţiţi muzica sistemului dvs. pentru petreceri
• Configurare simplă cu orice sistem Philips pentru petreceri
• Poziţionare flexibilă oriunde în casă
• Iluminare dinamică pentru a dansa pe ritm



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa 
volumului și creând o experienţă audio 
impresionantă printr-o simplă atingere de buton. 
Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul 
existent și setările volumului, amplificând la maxim, 
instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. 
Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a 

spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forţă 
piesei ascultate.

Iluminare dinamică

Călătoriţi în timp pe ritmul ameţitor al muzicii. 
Super-lumini care pâlpâie în ritmul muzicii, aducând 
un plus de savoare cântecelor. Când nu doriţi 
aprinderea luminilor, puteţi dezactiva, pur și simplu, 
această opţiune. Adăugaţi un plus de strălucire și 
pasiune petrecerilor, aniversărilor fierbinţi și 
evenimentelor deosebite cu aceste lumini dinamice 
senzaţionale.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fișierelor, 
vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și de 
distracţia accesării mai multor melodii digitale prin 
USB Direct încorporat.
FWP2000/12

Specificaţii
Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 300 W
• Caracteristici superioare sunet: Sunet MAX, 4 

moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass 
Boost cu 3 trepte, incredible surround, virtual 
ambience control

Difuzoare
• Număr de boxe: 1
• Drivere boxe: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Microfon: două mufe de microfon
• USB: Port USB
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Karaoke: Volum microfon
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Telecomandă: 13 taste
• Manual de utilizare: Spaniolă, B-Portugheză, 

Română
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă, baterii pentru 

telecomandă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Înălţime ambalaj: 442 mm
• Lăţime ambalaj: 780 mm
• Adâncime ambalaj: 430 mm
• Greutate brută: 17,3 kg
• Greutate netă: 15 kg
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 704 x 364 x 385 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Redare audio
• Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/

programare, repetare piesă/integrală/programare
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Înregistrare audio
• Surse de înregistrare USB: CD
• Moduri de înregistrare USB: înregistrare 

instantanee, un singur disc, o singură melodie
• Mediu de înregistrare: Dispozitiv USB
•

* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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