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FWM210
Богат и мощен звук

Завладяващ звук
Наслаждавайте се непрекъснато на вашите CD/MP3/WMA песни при 140W RMS 
изходна мощност. Увеличете удоволствието си от музиката, като слушате песните 
си вкъщи от своето USB устройство за съхранение чрез USB Direct

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 140 W RMS
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• Цифрова настройка за настроени станции
• Часовник, будилник и таймер за заспиване
• Свързване с телевизор или DVD плейър



 MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-
впечатляващо преживяване при слушане 
само с натискането на един бутон. 
Сложната електроника на MAX Sound 
калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и 
силата до максимално ниво без 
изкривяване. Крайният резултат е 
забележимо повишаване - както на силата, 
така и на звуковия спектър - и мощно аудио 
усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 

предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см 
(3")". MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки без това да влоши радикално 
аудио качеството им. MP3 се превърна в 
стандартен формат за аудио компресия, 
използван в Интернет, който позволява 
бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.
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Звук
• Изходна мощност (RMS): 140 W
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, Управление на цифров звук, MAX Sound

• Обща звукова мощност (RMS): 140 W

Високоговорители
• Основен високоговорител: 2" високоговорител 
за високи честоти, Двулентов, Система 
басрефлексни високоговорители, 5,25" 
високоговорител за ниски честоти

• Брой високоговорители: 2

Аудио възпроизвеждане
• Брой дискове: 1
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/диска/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/
назад, Търсене на следваща/предишна песен, 
Повторно възпроизвеждане, 20 програмируеми 
песни

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40

Удобство
• Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване
• Връзки за звук: Вход AUX RCA, 3,5 мм стерео 
вход - MP3 връзка

Аксесоари
• Дистанционно управление: 36-бутонно
• Кабели: Кабел за линеен вход - MP3
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя, Ръководство за бърз старт, 
Гаранционна брошура

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

220 x 313 x 258 мм
• Ширина на тонколоната: 195 мм
• Височина на тонколоната: 313 мм
• Дълбочина на тонколоната: 210 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

705 x 372 x 292 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9,52 кг

Power
• Електрозахранване: 200-240 V
•
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