
 

 

Philips
MP3 Mini Hi-Fi systém

FWM377
Okamžité kopírování a přehrávání hudby

přináší nepřetržité zážitky
Měnič 3 disků CD FWM377 nabízí díky 30hodinovému nepřetržitému přehrávání a 
možnosti kopírování veškeré hudby z disků CD, kazet a tuneru přímo do zařízení USB 
větší požitek z hudby. Navíc funkce Max Sound a Dynamic Bass Boost zajišťují skvělý zvuk!

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Celkový výstupní výkon 240W RMS
• Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• 3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost pro skvělé vychutnání basů
• Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Stálý přístup k oblíbené hudbě
• Měnič 3 disků CD pro přehrávání hudby ve formátu WMA-/MP3-CD
• Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a kazet na zařízení USB
• 30 hodin přehrávání hudby z MP3-CD
• Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Stereofonní kazetový magnetofon



 Měnič 3 disků
Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si 
kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými 
disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná 
funkce vám umožňuje poslouchat různou 
hudbu a zároveň neplýtvat časem častými 
výměnami disků CD.

USB Rip All
Díky této inteligentní funkci můžete snadno 
poslouchat veškerou hudbu ze svého Hi-Fi 
systému přímo na přenosném přehrávači MP3. 
Jednoduše zkopírujte požadovanou hudbu 
z disků CD, kazet, rádia nebo linkového vstupu 
ze systému přímo do zařízení USB. Uložte své 
oblíbené kazety a převeďte jejich obsah do 
formátu MP3 bez použití počítače. Můžete také 
přednastavit časovač pro nahrávání oblíbeného 
pořadu v rádiu a systém automaticky pořad 
nahraje do vašeho zařízení USB.

30 hodin hudby MP3 z CD
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio 
layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční 
kompresní technologii, s jejíž pomocí lze 
zmenšit velké soubory s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se 
stal standardním formátem komprese zvuku 
používaným na internetu, neboť umožňuje 
rychlý a snadný přenos souborů.

MAX Sound
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje 
okamžité zvýšení výkonu při reprodukci 
basových tónů, maximální využití výkonu při 
nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější 
poslechový vjem – stačí stisknout jediné 
tlačítko. Důmyslná elektronická soustava 
upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a 
hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za 
následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i 
hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného 
stylu.

3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od úrovně jedna po 
úroveň tři – stačí jen stisknout tlačítko! 
Úroveň basů si můžete přizpůsobit, aby 
odpovídala vašemu stylu. Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Incredible Surround™
Technologie Incredible Surround je 
technologie zpracování zvuku vyvinutá 
společností Philips, která významně rozšiřuje 
zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. 
Důmyslným využitím elektronického posunu 
fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu 
způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální 
vzdálenosti mezi příslušnými dvěma 
reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje 
stereofonní efekt a vytváří přirozenější 
reprodukci zvuku. Technologie Incredible 
Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk 
s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších 
reproduktorů.

Digital Sound Control
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
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Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 240 W
• Výstupní výkon: Hudební výkon 480 W
• Vylepšení zvuku: MAX Sound, Tři úrovně nastavení 

DBB, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Incredible 
Surround

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 5,25" basový 

reproduktor, 2" výškový reproduktor, 
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

• Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Karusel 3 CD
• Počet disků: 3
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy USB Direct: Odstranění, Rychle zpět/

rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, 
Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, 
Funkce stop

• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/
disk/program, Náhodné přehrávání, 
Programovatelná paměť na 40 stop

• Počet magnetofonů: 1
• technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
• Režimy přehrávání kazety: Automatické zastavení

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB, Kazeta
• Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, 

Naprogramované skladby, Plán rozhlasových 
programů, Jediný disk, Jediná skladba

• Zdroje nahrávání USB: Aux, CD, Kazeta, Tuner
• Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní 

nahrávání s diskem CD

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 40

• Pásma tuneru: VKV, SV
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná 

instalace (Plug & Play)
• Systém RDS: Zprávy, Typ programu, Radio Text, 

Nastavení hodin RDS, Název stanice

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: Konektor mikrofonu
• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB, Buzení rádiem, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s 

fluorescenční vrstvou)
• Indikátory: Režim DIM
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Baterie 

pro dálkový ovladač, Stručný uživatelský návod
• Dálkový ovladač: 23 tlačítek a 2 x baterie AA
• Záruční brožurka: Celosvětová verze
• Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 265 x 310 x 384 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

273 x 310 x 204 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 640 x 413 x 496 mm
• Hmotnost včetně balení: 14,9 kg

Spotřeba
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
•
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