
 

 

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

Miks som en DJ
30-pinners dokk for iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utvides med 
FWP1000

FWP3200D
Den perfekte festmaskinen

Lidenskap for lyd
Start den ultimate festen nå. Med Philips Mini Hi-Fi-anleggets to roterende dokkinger kan 
du spille av og lade din iPhone/iPod, mikse og scratche musikk fra enhetens bibliotek. Bruk 
også avanserte DJ-funksjoner med djay-appen

Nyt musikk fra flere kilder
• Dobbel roterbar dokk for å spille av og lade iPod/iPhone
• Kanalreguleringer for å bytte avspilling mellom to iPod/iPhone
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• 300 W RMS total utgangseffekt

Utvid musikkutvalget til festmaskinen
• Enkelt oppsett med alle festmaskiner fra Philips
• Fleksibel plassering rundt i huset
• Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen
• Valgfri djay-app for miksing og scratching av iPhone-musikk



 Dobbel roterbar dokk

Dobbel roterbar dokk for å spille av og lade iPod/
iPhone

Dynamisk belysning

Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys 
blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer 
underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du 
ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til 
fester, feiringer og andre sammenkomster med disse 
fantastiske, dynamiske lysene.

MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av 
bassen, maksimerer volumytelsen og gir en 
imponerende lydopplevelse 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.

Valgfri djay-app
Valgfri djay-app for miksing og scratching av iPhone-
musikk

Kanalreguleringer

Kanalreguleringer for å bytte avspilling mellom to 
iPod/iPhone

Enkel konfigurering
Enkelt oppsett med alle festmaskiner fra Philips
FWP3200D/05

Spesifikasjoner
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Høyttalere
• Antall høyttalerbokser: 2
• Høyttalerelementer: 2" diskanthøyttaler, 5,25" 

woofer
• Høyttalerforbedring: Toveis
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lyd
• Lydforbedring: MAX-lyd, Dynamisk 

bassforsterking i tre trinn, Digital lydkontroll med 
4 modi

• Total lydeffekt (RMS): 300 W

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Mikrofon: doble mikrofonkontakter
• USB: USB-vert
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Karaoke: Mikrofonstyrke, ekkokontroll
• Skjermtype: LCD-display, VFD-skjerm

Tilbehør
• Fjernkontroll: 13-knappers
• Brukerhåndbok: Norsk
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling, 

nettledning
• Andre: Hurtigstart-guide, batterier til fjernkontroll, 

FM-antenne
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Emballasjehøyde: 442 mm
• Emballasjebredde: 780 mm
• Emballasjedybde: 430 mm
• Produktmål (BxDxH): 704 x 364 x 385 mm

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod shuffle, Andregenerasjons iPod touch, 
Tredjegenerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons 
iPod touch

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
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