Philips
Mini HiFi-systeem

MP3/WMA
FWM372

Geniet van digitale muziek via een
directe aansluiting op USB
Uw muziekdromen worden werkelijkheid met dit MP3/WM mini-HiFi-systeem met MAX
Sound van Philips voor een krachtiger geluid. Geniet van uw digitale muziek in een zeer
krachtig systeem via de directe aansluiting op USB.
Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• Drierichtingsluidsprekersysteem met MAX-bass-poort
• 2x60 W RMS/2x120 W muziekvermogen
Langer luisteren, meer plezier
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• 60 uur WMA-MP3-CD- of 30 uur MP3-CD-muziekweergave
• Wisselaar voor 3 CD's voor het afspelen van WMA/MP3-CD-muziek
• Dual Logic-cassettedeck met automatische afspeelfunctie
Persoonlijke geluidsinstellingen
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Virtual Ambience Control voor gesimuleerde geluidsinstellingen
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Specificaties

Productkenmerken

Geluid

• Uitgangsvermogen: 2 x 120 W muziek
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass
Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi,
Virtual Ambience Control

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: Drierichtings, Bassreflexluidsprekersysteem, 5,25-inch woofer, 2-inch
tweeter, Piezo
• Aantal luidsprekers: 2

Audioweergave

• Ladertype: 3-CD-carrousel
• Aantal discs: 3
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen,
MP3-CD, WMA-CD
• Ondersteuning van ID3-tag
• Compressieformaat: MP3, WMA
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 99 nummers,
Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle
• Cassettedecktechnologie: Full Logical
• Aantal decks: 2
• Modi directe aansluiting op USB: Spelen/pauze,
Vorige/volgende, Snel achteruitspoelen/
vooruitspoelen, Stoppen, Herhalen, Shuffle,
Programma afspelen

Audio-opname

• Cassetteopnameverbetering: Automatisch
opnameniveau, gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/overdracht

• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerbereik: FM, MW, AM
• RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDSklokinstelling, Zendernaam

• Voorkeurzenders: 40
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan,
Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Drierichtingsluidspreker met MAX-poort

Connectiviteit

Directe aansluiting op USB voor MP3/WMAmuziek
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USBpoort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek
wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu
kunt u uw mooiste momenten delen met familie en
vrienden.

•
•
•
•

USB: USB-poort
Aux ingang: Lijningang
Hoofdtelefoon: 3,5 mm
Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne

Gebruiksgemak

• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm,
Sleeptimer
• Klok: Op het hoofddisplay
• Displaytype: FTD
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM/
MW-antenne, Snelle gebruikershandleiding,
Gebruikershandleiding, Garantieboekje
• Afstandsbediening: met 32 toetsen en 2 x AAbatterijen

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
265 x 310 x 367 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
248 x 310 x 195 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
611 x 411 x 440 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 15,6 kg

Voeding

• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 1 W
•

2x60 W RMS/2x120 W muziekvermogen

60 uur WMA-MP3-CD-muziek
Wisselaar voor 3 CD's voor WMA/MP3-CD's
Dual Logic-cassettedeck
MAX Sound
De MAX Sound-technologie versterkt de bass,
maximaliseert de volumeprestaties en creëert een
indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op
de knop. De geavanceerde elektronische circuits
kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en
bass en volume worden maximaal versterkt zonder dat
dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het
volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een
krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass
naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag
staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag
volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bassniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid
genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest
gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek.
De grafische equalizer past de balans altijd aan en
hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die
u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u
optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt
aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
VAC (Virtual Ambience Control)
Virtual Ambience Control (VAC) schept een virtuele
geluidsomgeving waarin de akoestiek van speciale
ruimten zoals een concertzaal, bioscoop, speelhal of
disco wordt nagebootst. Met VAC proeft u de sfeer van
deze omgevingen, waardoor u nog veel meer geniet van
uw muziek.
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