
 

Philips
MP3 Mini Hi-Fi-system

FWM377
Rip og afspil musik med det samme

til non-stop nydelse
Til ubegrænset nydelse af musik får du med FWM377 en 3-CD-skifter, 30 timers non-stop 
afspilning og muligheden for at rippe al din musik  fra CD'er, bånd og radio  direkte over på 
en USB-enhed. Derudover sikrer Max Sound og dynamsik basforstærkning fantastisk lyd!

Kraftig lyd, du både kan høre og føle
• 240 W RMS totaleffekt
• 2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd

Gør din lydoplevelse bedre
• MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
• 3-trins dynamisk basforstærkning giver en dyb basoplevelse
• Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik
• 3-disk-skifter til WMA/MP3 CD musikafspilning
• Rip musik fra CD'er, radio og bånd over på en USB-enhed
• 30 timers MP3 CD-musikafspilning
• Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning
• Stereokassettebåndoptager
 



 3-disk-skifter

Med tre-disk-skifter til musikafspilning kan du 
vælge mellem tre forskellige CD'er i enheden 
på en gang. Denne praktiske funktion gør det 
muligt at nyde forskellig musik, så du ikke skal 
spilde din dyrebare tid på at skifte CD hele 
tiden.

USB til at rippe alt
Med denne smarte funktion kan du nemt lytte 
til hele din musiksamling på dit HiFi-system via 
direkte brug af din bærbare MP3-afspiller. Du 
skal blot rippe den ønskede musik fra CD'er, 
bånd, radioprogrammer eller line-in musik fra 
dit system direkte over på din USB-enhed. 
Gem dine favoritbånd, og konverter dem til 
MP3-format  uden at bruge en PC. Du kan 
også i forvejen sætte dit system til at optage dit 
foretrukne radioprogram, og så vil den 
automatisk optage programmet på din USB-
enhed.

30 timers MP3 CD-musik

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3".MP3 er 
en revolutionerende komprimeringsteknologi, 
hvormed store digitale musikfiler kan gøres op 

til 10 gange mindre uden at formindske 
lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det 
standard lydkomprimeringsformat, der bruges 
på internettet og giver en hurtig og nem 
overførsel af filer.

MAX Sound

MAX Sound teknologi frembringer en 
øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer 
lydstyrken og skaber straks den mest 
imponerende lytteoplevelse med blot et tryk 
på en knap. Det elektroniske kredsløb 
kalibrerer den eksisterende lyd og 
styrkeindstilling og øger straks bassen og 
lydstyrken til et maksimalt niveau uden 
forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken 
forstærkes betragteligt på en måde, der gavner 
alle former for musik.

3-trins dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra 
niveau et til niveau tre – med et tryk på en 
knap! Du kan tilpasse basniveauet, så det 
passer til din stil. De laveste basfrekvenser går 

sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For 
at modvirke dette kan dynamisk 
basforstærkning forstærke basniveauerne, så 
du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer 
ned for lydstyrken.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ er en lydteknologi fra 
Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at 
give større dybde til lyden. Med avanceret 
elektronisk faseskift blander Incredible 
Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på 
en sådan måde, at det øger den virtuelle 
afstand mellem de to højttalere. Denne større 
spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten 
og skaber en mere naturlig lyddimension. Med 
Incredible Surround™ kan du opleve total 
surround med større dybde og bredde i lyden 
– uden at bruge flere højttalere.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en 
fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge 
mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller 
Classic for at optimere frekvensområdet for 
forskellige musikgenrer. Hver indstilling 
anvender grafisk equalizer-teknologi til 
automatisk at justere klangbalancen og 
fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte 
musikgenre. Digital lydkontrol giver dig 
mulighed for at få mest muligt ud af musikken 
ved at justere klangbalancen, så den passer til 
den musik, du spiller.
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Lyd
• Udgangseffekt (RMS) total: 240 W
• Udgangseffekt: 480 W udgangseffekt (musik)
• Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk 

basforstærkning i 3 trin, Digital lydkontrol med 4 
funktioner, Incredible Surround

Højttalere
• Hovedhøjttaler: To-vejs, 5,25" basenhed, 2" 

diskantenhed, Bass reflex-højttalersystem
• Højttalere: 2

Audio Playback
• Ilægningstype: Karrusel til 3 cd'er
• Discs: 3
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD
• Direkte USB-tilstande: Slet, Hurtigt tilbage/Hurtigt 

frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

• Diskafspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, 
Shuffle-afspilning, Programmering af 40 spor

• Kassettebåndoptager(e): 1
• kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
• Kassetteafspilningstilstande: Automatisk stop

Lydoptagelse
• Optagelsesmedie: USB-enhed, Bånd
• USB-optagetilstande: Øjeblikkelig optagelse, 

Programmerede spor, Fastlæg radioprogram, 
Enkelt disk, Enkelt spor

• USB-optagekilder: Aux, CD, Bånd, Tuner
• Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-

optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 40
• Tunerbånd: FM, mW

• Tunerfunktioner: Automatisk lagring, Easy Set 
(Plug and Play)

• RDS: Nyheder, Programtype, Radiotekst, RDS-
urindstilling, Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder
• AUX indgang: Line-in
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• Mikrofon: Mikrofonbøsning
• Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
• USB: USB-vært

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, Sleep-

timer
• Ur: På hovedskærm
• Skærmtype: FTD
• Indikationer: Lysdæmper
• Karaoke: MIKR.-volumen
• Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier 

til fjernbetjening, Lynhåndbog
• Fjernbetjening: 23 taster med 2 x AA batterier
• Garantihæfte: Global version
• Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner
• Mål på anlæg (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

273 x 310 x 204 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

640 x 413 x 496 mm
• Vægt inkl. emballage: 14,9 kg

Strøm
• Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: < 1 W
•
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