
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W

FWM210
Bagātīga un spēcīga skaņa

Pārņemti ar skaņu
Neierobežots CD/MP3/WMA dziesmu baudījums ar 140 W RMS izejas jaudu. Ilgāks 
mūzikas baudījums mājās, klausoties no USB lielapjoma atmiņas ierīces — ar USB Direct 
tehnoloģiju

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 140 W RMS kopējā izejas jauda
• MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām
• Pulkstenis, modinātājs un izslēgšanas taimeris
• Televizora vai DVD atskaņotāja savienojums



 MAX Sound

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli 
izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot 
iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu 
pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā 
shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, 
bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un 
skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem 
izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, 
gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs 
audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu 
džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas 
kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu 
frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs 
režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai 
automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un 
pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā 
mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole 
atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas 
klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru 
atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot 
MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. 
MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt 
iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas 
kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai 
jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio 
sistēmu.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet 
savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu 
digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
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Specifikācijas
Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 140 W
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr., Digitālā skaņas kontrole, MAX Sound
• Kopējā skaņas jauda (RMS): 140 W

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 

Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 
5,25" zemfrekvenču skaļrunis

• Skaļruņu skaits: 2

Audio atskaņošana
• Disku skaits: 1
• Ielādētāja tips: Nodalījums
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/

programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz 
priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa 
meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, 20 skaņdarbi, 
programmējams

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo, MW
• Automātiska digitālā regulēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 40

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, 

Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB 
modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Displeja tips: LCD

Savienojamība
• Audio savienojumi: RCA Aux ieeja, 3,5 mm stereo 

līnijas ieeja – MP3 saite

Piederumi
• Tālvadības pults: 36 taustiņi
• Vadi: MP3 līnijas ieejas kabelis
• Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa 

lietošanas pamācība, Garantijas buklets

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

220 x 313 x 258 mm
• Skaļruņu platums: 195 mm
• Skaļruņu augstums: 313 mm
• Skaļruņu dziļums: 210 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

705 x 372 x 292 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,52 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 200–240 V
•
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