
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W

FWM210
Sunet bogat şi puternic

Obsedat de sunet
Experimentaţi divertisment fără întrerupere cu melodiile CD/MP3/WMA cu putere de 
ieşire de 140 W RMS. Extindeţi-vă orizontul muzical, ascultând melodiile de acasă de pe 
dispozitivul de stocare în masă USB - cu USB direct

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere totală de ieșire 140 W RMS
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Savuraţi muzica din diverse surse
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat
• Reglaj digital pentru posturi prestabilite
• Ceas, alarmă și cronometru de oprire
• Conexiune pentru TV sau DVD player



 MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa 
volumului și creând o experienţă audio 
impresionantă printr-o simplă atingere de buton. 
Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul 
existent și setările volumului, amplificând la maxim, 
instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. 
Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forţă 
piesei ascultate.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a 
preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru 
optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite 
stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie 
de egalizare pentru reglarea automată a balansului și 
amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital 
Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul 
de muzică ascultat.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. 
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și simplu, 
echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul 
dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct 
de pe dispozitivul Philips.
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Specificaţii
Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 140 W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, Digital Sound Control, MAX Sound
• Putere totală sunet (RMS): 140 W

Difuzoare
• Difuzor principal: Tweeter de 2", 2 căi, Sistem de 

boxe Bass Reflex, Woofer de 5,25"
• Nr. de boxe: 2

Redare audio
• Nr. de discuri: 1
• Tip încărcător: Tavă
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, 

Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară, Repetare redare, 
20 de piese programabile

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 40

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Aux RCA, Intrare cu jack 

stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3

Accesorii
• Telecomandă: 36 de taste
• Cabluri: Cablu Line-in MP3
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 220 x 313 x 258 mm
• Lăţime boxă: 195 mm
• Înălţime boxă: 313 mm
• Adâncime boxă: 210 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

705 x 372 x 292 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9,52 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 200-240 V
•
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