
 

Philips
Mini σύστημα Hi-Fi DVD

FWD831
Απολαύστε μουσική με εικονικό 

περιβάλλοντα ήχο
Το κομψό και εντυπωσιακό FWD831 παρέχει καταπληκτικό ήχο για να εμπλουτίσει 
τη ψυχαγωγία στο σπίτι. Επεκτείνετε και ενισχύστε το πεδίο ήχου με δυναμικό 
σύστημα ηχείων 3 δρόμων και Incredible Surround

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία
• Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Εντυπωσιακή ισχύς και μπάσα
• Σύστημα ηχείων 3 δρόμων με θύρα μπάσων MAX
• 2x75W RMS/150W συνολική ισχύς

Περισσότερες ώρες ακρόασης, μεγαλύτερη απόλαυση
• Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) & Picture CD
• Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία karaoke στο σπίτι

Εκτενή χαρακτηριστικά ήχου
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Το Incredible Surround ™ ενισχύει το πεδίο ήχου
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων
 



 Προοδευτική σάρωση
Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την 
κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα 
μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα 
να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές 
γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το 
πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία 
εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία 
δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση 
της μέγιστης ανάλυσης.

Αναπαραγωγή DVD, MP3, WMA, CD 
εικόνων
Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, 
WMA-CD, CD(RW) & Picture CD

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Incredible Surround ™
To Incredible Surround™ ενισχύει το πεδίο 
ήχου, δίνοντάς σας την εντύπωση ότι 
υπάρχουν επιπλέον ηχεία γύρω σας.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων
Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων

Dolby Digital
Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου 
με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Karaoke
Η λειτουργία Karaoke στο DVD player σας 
παρέχει απεριόριστη ψυχαγωγία ενώ 
απολαμβάνετε ήχο και τραγούδι στο 
μέγιστο. Μπορείτε να βελτιώσετε την 
απόδοσή σας προσθέτοντας εφέ ‘ηχούς’ 
στη φωνή σας. Ο έλεγχος πλήκτρων σας 
επιτρέπει να επιλέξετε το καλύτερο πλήκτρο 
για το προσωπικό σας φωνητικό εύρος.

2x75W RMS/150W συνολική ισχύς
2x75W RMS/150W συνολική ισχύς
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• Τροφοδοσία ρεύματος: 200-240 V, 50 Hz
•

Ήχος
• Ισχύς: 150W RMS
• Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 
βημάτων, Εικονικός έλεγχος περιβάλλοντος, 
Έλεγχος ψηφιακού ήχου, Incredible Surround

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 3 δρόμων, Τουίτερ 2", Γούφερ 2 x 

5,25", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
• Αριθμός μεγαφώνων: 2

Αναπαραγωγή βίντεο
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος
• Αριθμός δίσκων: 1
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, Βίντεο CD, CD 
εικόνων, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Μενού δίσκου, OSD, Γρήγορη κίνηση 
εμπρός, Γρήγορη κίνηση πίσω, Αργή κίνηση 
εμπρός, Αργή κίνηση πίσω, Ανίχνευση εμπρός/
πίσω, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, 
Επανάληψη, Επανάληψη κεφαλαίου, Γωνία, Ζουμ

• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, Kodak 

Picture CD
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow, Αναστροφή 
φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναζήτηση 
επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη/Τυχαία 
αναπαραγωγή/Πρόγραμμα

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 16

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40

Συνδεσιμότητα
• Συνδέσεις ήχου: Είδοσος Aux RCA
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Μικρόφωνο: Δύο υποδοχές μικροφώνου
• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας συνιστωσών 
προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο 
(CVBS), Έξοδος S-Video, Έξοδος υπογούφερ, 
Ψηφιακή έξοδος (τύπου "cinch"), Κεραία FM, 
Κεραία MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας

• Τύπος οθόνης: FTD
• Karaoke: Έλεγχος ηχούς, Έλεγχος πλήκτρων, 
Ένταση μικροφώνου

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, 
Ταϋλανδέζικα

• Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρία
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
• Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει: Διεθνής 
εγγύηση

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Καλώδιο εικόνας σήματος 
συνιστωσών YPbPr, Κεραία FM/MW, Καλώδιο 
ρεύματος AC, Καλώδιο βίντεο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 177 x 292 x 341 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

165 x 410 x 285 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

568 x 423 x 458 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 18,95 κ.

Ρεύμα
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