
 

 

Philips
Mini Σύστημα Hi-Fi

• Αναπαραγωγή MP3-CD
• USB Direct

FWM185
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD με πλούσιο ήχο
με αναπαραγωγή USB Direct
Απολαύστε τη συλλογή των τραγουδιών σας CD/MP3/WMA έως 10 ώρες χωρίς διακοπή 
στο FWM185. Παρατείνετε τη μουσική απόλαυση ακούγοντας τις αγαπημένες σας μελωδίες 
στο σπίτι από το φορητό σας ηχοσύστημα - με USB Direct και ενσωματωμένο MP3.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση μπάσων για δυνατό ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Συνεχής απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής
• Μουσική MP3-CD για 10 ώρες
• Δέκτης AM/FM
• Στερεοφωνικό κασετόφωνο
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Ενσωματωμένo MP3 για τη φορητή σας συσκευή μουσικής

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής



 Σύστημα ανάκλασης μπάσων δύο 
δρόμων
Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση 
μπάσων για δυνατό ήχο

Μουσική MP3-CD για 10 ώρες
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". 
Είναι μια επαναστατική τεχνολογία 
συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά 
αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 
10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική 
μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 
αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου 
που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, 
παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και 
εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

Δέκτης AM/FM
Δέκτης AM/FM

Στερεοφωνικό κασετόφωνο
Στερεοφωνικό κασετόφωνο

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

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.

Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS
Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

USB Direct-MP3/WMA
Με τη λειτουργία USB Direct μπορείτε να 
επιλέξετε απλά τη μουσική σε μια συσκευή 
USB και να αναπαράγετε όλο το περιεχόμενο 
που θέλετε. Χρειάζεται μόνο να συνδέσετε 
τη συσκευή USB για αναπαραγωγή μουσικής 
ή εξαγωγή περιεχομένου από τη συσκευή.
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Χαρακτηριστικά
Mini Σύστημα Hi-Fi
Αναπαραγωγή MP3-CD USB Direct
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Ήχος
• Ισχύς (RMS): 4x30W/κανάλι
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος 
ψηφιακού ήχου

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 4", Τουίτερ 2", 2 δρόμων, 
Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

• Αριθμός μεγαφώνων: 2

Αναπαραγωγή ήχου
• Αριθμός δίσκων: 1
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Επανάληψη, Διακοπή 
λειτουργίας

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραμμα, Λειτουργία 
Shuffle, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, 
Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, 
Επανάληψη αναπαραγωγής

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
• Αριθμός deck: 1
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόματη 
διακοπή

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη 

έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW

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

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD
• Eco Power Standby: 1 watt

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux: Στερεοφωνικό 3,5 χιλ.
• USB: Host USB

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Εγγύηση, Οδηγός γρήγορης 
χρήσης

• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 220 x 292 x 272 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

525 x 413 x 410 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 10,915 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
•
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Προδιαγραφές
Mini Σύστημα Hi-Fi
Αναπαραγωγή MP3-CD USB Direct
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