
 

 

Philips
MP3 mini Hi-Fi rendszer

FWM377
Rippelje, és játssza le a zenét azonnal!

a non-stop zenehallgatás érdekében
A határtalan zeneélvezetért az FWM377 készülék 3 lemezes CD váltóval, 30 órányi lejátszási idővel és 

rippelési képességgel rendelkezik, így CD-n, magnószalagon tárolt, vagy a rádión elhangzó zenét USB 

eszközre másolhatja. A Max Sound hangzás és a dinamikus mélyhangkiemelés kitűnő hangzást biztosít!

Erőteljes hang, amit hall és érez
• 240 W RMS összteljesítmény
• Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
• 3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés a mély basszushangzás élményéért
• Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti
• 3-lemezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához
• Rippeljen zenét CD-ről, magnószalagról, vagy a rádióból az USB-eszközre!
• 30 órányi MP3-CD zene lejátszása
• Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• Sztereó kazettás egység



 3-lemezes váltó
A háromlemezes váltóval bármikor választhat a 
készülék belsejében lévő három különböző CD 
közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle 
stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori 
lemezcsere sem veszi el az idejét.

USB rippelés, bármely forrásból
Ezzel az ügyes funkcióval összes zenéjét 
könnyedén, közvetlenül a hordozható MP3-
lejátszóból hallgathatja a Hi-Fi rendszeren. 
Csak rippelje a kívánt zeneszámot a CD-ről, a 
magnószalagról, a rádióműsorból, vagy 
csatlakoztasson egyéb rendszert az USB-
eszközhöz. Archiválja régi magnószalagjait MP3 
formátumban, számítógép használata nélkül. A 
Hi-Fi rendszer Időzítőjét is használhatja 
kedvenc rádióműsorai rögzítéséhez az USB-
eszközre.

30 órányi MP3-CD zene
Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” 
elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új 
tömörítési technológia, amellyel hatalmas 
digitális zenei fájlok tizedakkora méretre 
csökkenthetők hangminőségük radikális 
romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón 
használt szabvány hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és 
gyors átvitelét teszi lehetővé.

MAX hangerő
A MAX Sound technológia kiemeli a 
mélyhangokat, maximálisra növeli a 
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási 
élményt biztosítja a gomb egy érintésére. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-
beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és 
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy 
torzulás lépne fel. A végeredmény a 
hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a 
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

3-lépéses dinamikus mélyhangkiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés (Dynamic Bass 
Boost) maximálisra növeli a zenei élvezetet, 
hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni 
a zene mélyhang-tartalmát – egyestől hármas 
szintig! Beállíthatja a stílusának megfelelő 
basszusszintet. A legmélyebb frekvenciák 
rendszerint elvesznek a hangerő alacsony 
szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására 
a Dynamic Bass Boost beállítható a mély 
hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített 
hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése 
esetén is.

Incredible Surround™
Az Incredible Surround a Philips hangzás-
technológiája, amely drámai módon felnagyítja 
a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. 
A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás 
felhasználása segítségével az Incredible 
Surround úgy keveri a jobbról és a balról 
érkező hangokat, hogy a két hangszóró között 
megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb 
távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és 
természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az 
Incredible Surround segítségével teljes 
térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér 
mélysége és szélessége további hangszórók 
használata nélkül.

Digitális hangszabályzás
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
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Hang
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 240 W
• Kimeneti teljesítmény: 480 W zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: MAX hangerő, Dinamikus 

mélyhangkiemelés - 3 lépés, Digitális 
hangszabályzás 4 üzemmód, Incredible Surround

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, 5,25"-es mélynyomó, 2"-es 

magassugárzó, Bass Reflex hangszórórendszer
• Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás
• Betöltő típus: 3 CD forgótár
• Lemezek száma: 3
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Közvetlen USB-módok: Törlés, Gyors előre/Gyors 

vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, 
Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű 
lejátszás, Leállítás

• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/lemez/
program, Véletlenszerű lejátszás, 40 
programozható műsorszám

• Deckek száma: 1
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Atomatikus leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: USB-eszköz, Szalag
• USB felvételi módok: Azonnali felvétel, 

Programozott zeneszámok, Rádióműsor ütemezés, 
Egyetlen lemez, Egyetlen zeneszám

• USB felvételi források: Aux, CD, Szalag, 
Hangolóegység

• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 
felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 40

• Hangolási sávok: FM, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, Könnyű 

beállítás (Plug & Play)
• RDS: Hírek, Programtípus, Rádiótext, RDS 

órabeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonali bemenet (Line-in)
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Mikrofon: Mikrofonaljzat
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, 

Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Karaoke: Mikrofon hangereje
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Elemek a 

távvezérlőhöz, Gyors felhasználói útmutató
• Távvezérlő: 23 gombos, 2 db AA méretű elemmel
• Garanciafüzet: Globális verzió
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 310 x 384 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

273 x 310 x 204 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

640 x 413 x 496 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 14,9 kg

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
•
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