
µπειρία πλούσιου ήχου
Ε
∆είτε το κοµψό  ηχοσύστηµα mini FWC330. Θα εκτιµήσετε την ευκολία λειτουργίας 

του.- Απλά καθίστε, ηρεµήστε και απολαύστε µουσική όλη την ηµέρα, όπως εσείς 

θέλετε!

Εµπλουτίστε την ηχητική σας εµπειρία
• Σύστηµα ηχείων δύο δρόµων µε ανάκλαση µπάσων για δυνατό ήχο
• 2 x 20W RMS/µουσική ισχύς 2 x 40 W/ 800W PMPO

Συνεχής απόλαυση της αγαπηµένης σας µουσικής
• Θήκη 3 δίσκων CD
• Κασετόφωνο dual logic µε αυτόµατη αναστροφή

Προσαρµοσµένες ρυθµίσεις ήχου
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις του στυλ µουσικής
• ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων
Philips
Μίνι ηχοσύστηµα
FW-C330



Ηµεροµηνία έκδοσης 
2006-08-23

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9073 100 11232
EAN: 87 10895 74240 5

Ο
π
Τ
E
©
Μ
w

ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ήχος
• Ισχύς εξόδου: Ισχύς 2 x 40 W
• Βελτιώσεις ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, 

∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 2 δρόµων, Σύστηµα ηχείων µε 

ανάκλαση µπάσων, Γούφερ 5,2 ιντσών, Τουίτερ 
πίεσης

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Τύπος τοποθέτησης: Τρισδιάστατο καρουσέλ
• Αριθµός δίσκων: 3
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: 

Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραµµα, Λειτουργία 
Shuffle, ∆υνατ. προγραµµατισµού 40 κοµµατιών

• Τεχνολογία κασετοφώνων: Logic
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόµατη 

αντιστροφή, Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας, 
Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, Μετρητής 
κασέτας

Εγγραφή ήχου
• Εγγραφή δεδοµένων: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Αυτόµατος έλεγχος 

στάθµης εγγραφής, Συγχρονισµένη έναρξη για 
εγγραφή CD, Χρονοδιακόπτης για εγγραφή από 
δέκτη

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι

• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)
• RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράµµατος, Κείµενο 

ραδιοφώνου, Ρολόι RDS, Όνοµα σταθµού
• Προσυντονισµένοι σταθµοί: 40

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW
• Υποδοχή Aux εισ.: Είσοδος

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξύπνηµα µε CD, Ξύπνηµα από 

ράδιο, Χρονοδιακ. αυτ. διακοπής λειτουργίας
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: FTD
• Ρεύµα Eco κατά την αναµονή: 1 watt

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο ρεύµατος, 

Κεραία FM/MW
• Τηλεχειριστήριο: 19 πλήκτρων

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

265 x 310 x 365 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

210 x 310 x 235 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

619 x 410 x 474 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 11,6 κ.
•

Σ

2

Θ

Κ

Έ
Ο
ε
ο
β
Μ
ή
λ
ι
τ
σ
Έ
α
ι
π

∆

ύστηµα ανάκλασης µπάσων δύο δρόµων

x20W RMS/µουσική ισχύς 2x40 W

ήκη 3 δίσκων CD

ασετόφωνο dual logic

λεγχος ψηφιακού ήχου
 Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
πιλέξετε µεταξύ προκαθορισµένων λειτουργιών, οι 
ποίες ελέγχουν τις ζώνες συχνοτήτων του ήχου για τη 
ελτιστοποίηση συγκεκριµένων στυλ µουσικής. 
πορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων ρυθµίσεων 

χου - Βέλτιστο, Τζαζ, Ροκ, Τέκνο, Ποπ ή Κλασικό. Κάθε 
ειτουργία χρησιµοποιεί τεχνολογία γραφικής 
σοστάθµισης για την αυτόµατη ρύθµιση της ισορροπίας 
ου ήχου και την ενίσχυση των πιο σηµαντικών 
υχνοτήτων ήχου στο επιλεγµένο στυλ µουσικής. Ο 
λεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
ξιοποιήσετε στο µέγιστο τη µουσική, ρυθµίζοντας την 
σορροπία του ήχου ανάλογα µε το είδος της µουσικής 
ου ακούτε.

υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων
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