
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W

FWM200D
Élvezze a zenét iPod/iPhone készülékén erőteljes hangzásban!
ezzel a hangrendszerrel
A CD/MP3/WMA zeneszámok szakadatlan élvezete akár 10 órán át a Philips FWM200D/12 Hi-Fi 

rendszeren. Fokozza tovább a zenei élményt: hallgassa kedvenc számait iPod/iPhone készülékéről és 

hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3 lejátszó-bemeneten keresztül.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Zenelejátszás és az iPhone/iPod töltése
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

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 létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az 
erősítők teljesítményét az az elektromos energia 
korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, 
a hangszórókét pedig annak az elektromos 
energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül 
hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a 
wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból 
kisugárzott hangteljesítmény.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, 
maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb 
zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, 
azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra 
fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A 
végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és 
jelentősen feljavít minden zenét.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
Hallgassa kedvenc zeneszámait iPod/iPhone 
készülékéről! Ha az iPod/iPhone-t a 
dokkolóegységen tartja, valahányszor útra kel, 
készüléke mindig töltve lesz.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia 
kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-
portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a 
Philips készülékről játszható le.
FWM200D/12

Műszaki adatok
Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók
• Fő hangszóró: 2"-es magashangszóró, Kétutas, Bass 

Reflex hangsugárzó rendszer, 5,25"-es mélynyomó
• Hangszórók száma: 2

Audiolejátszás
• Lemezek száma: 1
• Betöltő típusa: Tálca
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Leállítás, Véletlenszerű lejátszás

• Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/
program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés 
előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám 
keresése, Lejátszás ismétlése

• Programozható műsorszámok: 20
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Menü, fel és le gomb, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Programozható csatornák száma: 20
• Hangolási sávok: FM sztereó

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Eco készenléti állapot: 1 W

Csatlakoztathatóság
• Aux be: 3,5 mm-es, sztereó (MP3 Link)
• USB-vel: USB-gazdaport

Tápellátás
• Tápegység: 200-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 2 W

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod 1G, 5. generációs iPod, 

6. generációs iPod, mini iPod, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod 
nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, 2. 
generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 
iPod színes kijelzővel

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Garanciafüzet, 

Gyors felhasználói útmutató
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

220 x 313 x 272 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

705 x 372 x 321 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 9,0 kg
•
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