
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

40 W

FWM154
A hangzás bűvöletében

Hozza ki a legtöbbet a zenéből a Philips mini Hi-Fi rendszerével! A berendezés kétutas Bass 
Reflex hangsugárzó-rendszere gazdag hangzást biztosít. A digitális hangzásszabályozás 
optimalizálja a hangot a különböző zenei műfajokhoz tartozó kiegyenlítés beállításával.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 40 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Automatikus leállítású kazettás deck
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához



 MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális zenei 
fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 
MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 

legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

40 W RMS

A Philips hangsugárzó összteljesítménye 40 W 
RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak 
rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus 
mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó 

felé továbbított elektromos energiát jellemzi, 
wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energia nagysága és a hangsugárzó 
érzékenysége határozza meg a kisugárzott 
hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok 
száma, annál nagyobb a hangsugárzóból 
kisugárzott hangteljesítmény.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.
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Hang
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 40 W

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 2
• Hangszórók: 4"-es mélyhangszóró
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: következő/előző 

műsorszám keresése, gyorskeresés előre/
visszafelé, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• Kazettás deck technológia: mechanikus
• Deckek száma: 1

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: szalag

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 40
• Hangolási sávok: FM, FM sztereó, MW
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Aux be: 2xRCA (audió)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Tárcsaszám: 1
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
• Betöltő típusa: tálca

Tartozékok
• Távvezérlő
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 8,5 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 189 x 175 mm
• Fő hangszóró magassága: 292 mm
• Főegység mélysége: 271 mm
• Csomag mélysége: 270 mm
• Főegység magassága: 292 mm
• Csomag magassága: 354 mm
• Főegység szélessége: 220 mm
• Csomag szélessége: 740 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 240 V

zöld
• Készenléti fogyasztás: 1 W
•
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