
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi z MP3

FWM377
Zgrywaj muzykę i słuchaj jej od razu

i ciesz się pełną wygodą
Model FWM377 zapewnia jeszcze większą wygodę, oferując zmieniacz na 3 płyty CD, 30 godzin 

ciągłego odtwarzania oraz możliwość zgrywania muzyki z płyt CD, kaset magnetofonowych i radia — 

bezpośrednio na urządzenie USB. Wspaniały dźwięk zapewniają system dynamicznego wzmocnienia 

tonów niskich oraz Max Sound!

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Moc całkowita 240 W RMS
• Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• 3-stopniowe dynamiczne podbicie basów
• Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów
• Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania muzyki WMA/MP3
• Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i kaset magnetofonowych na urządzenie USB
• Odtwarzanie 30 godzin muzyki MP3-CD
• Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Stereofoniczny magnetofon kasetowy



 Zmieniacz na 3 płyty CD WMA/MP3
Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania 
muzyki WMA/MP3

Zgrywanie na USB z różnych źródeł
Ta pomysłowa funkcja umożliwia słuchanie 
muzyki zapisanej w przenośnym odtwarzaczu 
MP3 poprzez zestaw Hi-Fi. Wystarczy po 
prostu zgrać wybrane utwory muzyczne z płyt 
CD, kaset magnetofonowych, radia lub z 
zestawu audio podłączonego do wejścia 
liniowego bezpośrednio na urządzenie USB. 
Zapisz zawartość kaset magnetofonowych i 
skonwertuj ją do formatu MP3 — bez 
korzystania z komputera! Można również 
zaprogramować nagrywanie ulubionej audycji 
radiowej w zestawie audio, a zostanie ona 
automatycznie nagrana na urządzenie USB.

30 godzin muzyki MP3-CD
Odtwarzanie 30 godzin muzyki MP3-CD

funkcja MAX Sound
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum 
mocy głośności, co daje imponujące efekty przy 
słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ 
elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 
razu wzmacnia tony niskie i głośność do 
maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, 
co dodaje dynamiki każdej muzyce.

3-stopniowe dynamiczne podbicie basów
3-stopniowe dynamiczne podbicie basów

Technologia Incredible Surround™
Incredible Surround™ to technologia audio 
firmy Philips, która, za pomocą 
najnowocześniejszych metod elektronicznego 
przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z 
lewego i prawego kanału jest miksowany w ten 
sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość 

między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość 
znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i 
tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. 
Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie 
całkowicie przestrzennego efektu z większą 
głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z 
dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.
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Dźwięk
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 240 W
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 480 W
• Funkcje poprawy dźwięku: funkcja MAX Sound, 3-

stop. dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby 
cyfrowej korekcji dźwięku, Incredible Surround

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 5,25 cala, 

Wysokotonowy 2 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy 

zmieniacz CD
• Ilość płyt: 3
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Usuwanie, 

Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/
płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 40 ścieżek

• Liczba magnetofonów: 1
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Automatyczne 

zatrzymanie

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB, Taśma
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane 
utwory, Harmonogram programów radiowych, 
Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór

• Źródła nagrywania przez złącze USB: Aux, płyta 
CD, Taśma, Tuner

• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 
zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40

• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)
• RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Radio Text, 

Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm
• Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
• Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie z urządzenia USB, Budzenie radiem, 
Wyłącznik czasowy

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: FTD
• Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY
• Karaoke: Głośność mikrofonu
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., 

Baterie do pilota zdalnego sterow., Skrócona 
instrukcja obsługi

• Pilot zdalnego sterowania: 23-przyciskowy z 2 
bateriami AA

• Gwarancja: Wersja globalna
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

265 x 310 x 384 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

273 x 310 x 204 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

640 x 413 x 496 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 14,9 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
•
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