
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

Mixa som en DJ
30-stiftsdocka för iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utökas med 
FWP1000

FWP3200D
Perfekt för partyt

Besatt av ljud
Börja den ultimata festen nu. Med de dubbla vridbara dockorna till Philips minisystem kan du 
spela upp musik från dina iPhone-/iPod-enheter och ladda dem, mixa och scratcha musik från 
enheternas bibliotek. Du kan även få avancerade DJ-funktioner med djay-appen som tillval

Lyssna på musik från olika källor
• Dubbel, vridbar docka för uppspelning från och laddning av iPod/iPhone
• Kanalnedtoning för växling mellan uppspelning från 2 iPods/iPhones
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Total uteffekt på 300 W RMS

Få mer användning för din partymusik
• Installeras enkelt på Philips musikenheter
• Kan placeras flexibelt runt om i hemmet
• Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen
• Djay-app som tillval för mixning och scratchning av musiken på din iPhone



 Dubbel, vridbar docka

Dubbel, vridbar docka för uppspelning från och 
laddning av iPod/iPhone

Dynamisk belysning

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i 
samma rytm som låtarna och ger en mer spännande 
dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända 
stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina 
fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite 
extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, 
maximerar ljudprestanda och skapar en mycket 
imponerande ljudupplevelse med endast en 
knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen 
kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar 
vilket omedelbart förstärker bas och volym till 
maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en 
märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym 
och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner 
till vilken musik som helst.

Djay-app som tillval
Djay-app som tillval för mixning och scratchning av 
musiken på din iPhone

Kanalnedtoning

Kanalnedtoning för växling mellan uppspelning från 2 
iPods/iPhones

Enkel installation
Installeras enkelt på Philips musikenheter
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Specifikationer
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Högtalare
• Antal högtalarlådor: 2
• Högtalarelement: 2-tums tweeter, 5,25 tums 

woofer
• Högtalarförbättring: 2-vägs
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljud
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

Boost) 3 steg, Digital ljudkontroll 4 lägen
• Uteffekt (RMS): 300 W

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel 
installation (Plug & Play)

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• Mikrofon: dubbla mikrofonuttag
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Karaoke: MIK-volym, ekokontroll
• Skärmtyp: LCD-display, VFD-display

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 13 knappar
• Bruksanvisning: Svenska
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel, nätkabel
• Övrigt: Snabbstartguide, batterier för 

fjärrkontrollen, FM-antenn
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Paketbredd: 442 mm
• Paketbredd: 780 mm
• Pakethöjd: 430 mm
• Produktmått (B x D x H): 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, iPod touch, 2:a generationen, 
iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
•

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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Funktioner
Mini Hi Fi-system
Mixa som en DJ 30-stiftsdocka för iPod/iPhone, USB Direct, 300 W, kan utökas med FWP1000
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