
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

CD, MP3-CD
„USB Direct“
FM
120 W

FWM210
Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų
Pasitelkę 140 W RMS išvesties galią, nepertraukiamai mėgaukitės CD / MP3 / WMA 
formatais įrašytomis dainomis. Savo mėgstamų melodijų, įrašytų USB nuolatinio saugojimo 
įrenginyje, klausykitės ir namuose – tiesiai iš USB

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 140W RMS bendra išvesties galia
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas
• Laikrodis, žadintuvas ir išjungimo laikmatis
• Televizoriaus ar DVD grotuvo jungtis



 „MAX Sound“

„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų 
dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama 
įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko 
paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė 
kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu 
padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo 
be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas 
spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso 
augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto 
nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, 
kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių 
optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio 
suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai 
suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų 
pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai 
prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio 
USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus 
atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
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Specifikacijos
Garsas
• Išvesties galia (RMS): 140 W
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas, „MAX 
Sound“

• Bendra garso galia (RMS): 140 W

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių 

siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių 
atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis

• Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas
• Diskų skaičius: 1
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/

programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 
20 programuojamų takelių

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 40

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

radijo žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: LCD

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: RCA AUX įvesties lizdas, 3,5mm 

stereo MP3 jungties linija

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 36 mygtukų
• Kabeliai: MP3 linijos laidas
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos 

pradžios vadovas, Garantijos knygelė

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

220 x 313 x 258 mm
• Garsiakalbių plotis: 195 mm
• Garsiakalbių aukštis: 313 mm
• Garsiakalbių gylis: 210 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

705 x 372 x 292 mm
• Svoris su pakuote: 9,52 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 200-240 V
•
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