
 

 

Philips
Mini Σύστημα Hi-Fi

με υποδοχή 30 ακίδων
για iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100W

FWM200D
Απολαύστε μουσική από iPod/iPhone με πανίσχυρο ήχο
με αυτό το φορητό ηχοσύστημα
Ακούστε τη συλλογή των τραγουδιών σας CD/MP3/WMA για έως και 10 ώρες χωρίς διακοπή, 

με το σύστημα Hi-Fi FWM200D/12 της Philips. Παρατείνετε τη μουσική απόλαυση ακούγοντας τις 

αγαπημένες σας μελωδίες στο σπίτι, από τη συσκευή iPod/iPhone και τη φορητή συσκευή 

αναπαραγωγής. Διαθέτει USB Direct και ενσωματωμένο MP3.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod
• Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής



 Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι 
ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν 
και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που 
μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική 
ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το 
ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, 
τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που 
εκπέμπει το ηχείο.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή 
iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. 
Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη 
μουσική σας χωρίς κόπο.

Ήχος MAX

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση 
ενίσχυση των μπάσων, μεγιστοποιεί την 
απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο 
εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό 
πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο 

ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και 
ενισχύει άμεσα τα μπάσα και την ένταση στο 
μέγιστο επίπεδο, χωρίς παραμόρφωση. 
Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση 
ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη 
σε οποιαδήποτε μουσική.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone
Αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική 
από το iPod/iPhone. Όταν το τοποθετείτε 
στη βάση σύνδεσης, το iPod/iPhone 
φορτίζεται ώστε να μπορείτε το 
χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή εκτός 
σπιτιού.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.
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Χαρακτηριστικά
Mini Σύστημα Hi-Fi
με υποδοχή 30 ακίδων για iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB Direct, FM, 100W
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Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 100W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος 
ψηφιακού ήχου

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Τουίτερ 2", 2 δρόμων, Σύστημα 
ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 5,25"

• Αριθμός μεγαφώνων: 2

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

CD
• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Διακοπή 
λειτουργίας, Τυχαία αναπαραγωγή

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

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός και πίσω, Μενού, πάνω και κάτω, 
Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, 
Αναπαραγωγή και παύση

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Αυτόματη αποθήκευση
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 20
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

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. (MP3 Link)
• USB: Host USB

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 2W

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod 1G, iPod 5ης γενιάς, 

iPod 6η γενιά, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, 
iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod 
nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 
6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς 8/
16/32GB, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης 
γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη

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

• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 220 x 313 x 272 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

705 x 372 x 321 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 9,0 κ.
•
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