
 

 

Philips
Mini HiFi systém

CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W

FWM210
Bohatý a výkonný zvuk

Posadnutí zvukom
Zažite ničím nerušené potešenie zo skladieb CD/MP3/WMA vďaka výstupnému výkonu 
140 W RMS. Vychutnávajte si hudbu ešte viac počúvaním melódií z veľkokapacitného 
zariadenia USB u vás doma – cez priame rozhranie USB Direct

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 140 W RMS
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie pre predvoľby staníc
• Hodiny, budík a časovač vypnutia
• Pripojenie pre TV alebo prehrávač DVD



 MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie 
intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a 
vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to 
všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované 
elektronické obvody presne zmerajú existujúce 
zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez 
skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie 
zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie 
zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka 
výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, 
Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať 
frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý 
režim používa technológiu grafického vyrovnania, 
aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku 
umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným 
prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby 
zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 
je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť 
zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a 
vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z 
daného zariadenia Philips.
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Technické údaje
Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 140 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, Digitálne ovládanie zvuku, MAX Sound
• Celková sila zvuku (RMS): 140 W

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 2 

pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 5,25" basový 
reproduktor

• Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku
• Počet diskov: 1
• Typ zásobníka: Zásobník
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/

program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, 20 programovateľných 
skladieb

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 40

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA, 3,5 mm 

stereo vstup – pripojenie MP3

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 36 tlačidiel
• Káble: Vstupný kábel pre MP3
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Stručná príručka spustenia, Informácie o záruke

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

220 x 313 x 258 mm
• Šírka reproduktora: 195 mm
• Výška reproduktora: 313 mm
• Hĺbka reproduktora: 210 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 705 x 372 x 292 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 9,52 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 200-240 V
•
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