
 

Philips
MP3 mini HiFi systém

FWM377
Extrahujte a prehrávajte hudbu okamžite

pre nepretržitú zábavu
Pre nekonečné vychutnávanie hudby vám FWM377 ponúka menič na 3 disky CD, 30 hodín 

nepretržitého prehrávania a funkciu extrahovať všetku vašu hudbu - z diskov CD, kazety a tunera - 

priamo do USB zariadenia. A funkcie Max Sound a Dynamic Bass Boost navyše zaručujú vynikajúci zvuk!

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Celkový výkon 240 W RMS
• 2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

Obohaťte váš zvukový zážitok
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• 3-krokové dynamické zvýraznenie basov
• Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby
• Menič na 3 disky na prehrávanie hudby WMA/MP3-CD
• Extrahujte hudbu z diskov CD, rádia a kazety do zariadenia USB
• Prehrávanie 30 h hudby MP3-CD
• Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Stereofónny kazetový prehrávač
 



 Menič na 3 disky pre WMA/MP3-CD
Menič na 3 disky na prehrávanie hudby WMA/
MP3-CD

Funkcia extrahovania USB Rip All
Vďaka tejto šikovnej funkcii môžete 
jednoducho počúvať váš celý hudobný obsah 
na svojom Hi-Fi systéme priamo zo svojho 
prenosného MP3 prehrávača. Stačí jednoducho 
extrahovať želaný hudobný obsah z diskov CD, 
kazetových pások, rádiových programov alebo 
zvukového vstupu z vášho systému priamo do 
USB zariadenia. Uchovajte svoje obľúbené 
kazetové pásky a preveďte ich obsah do 
formátu MP3 - a to bez použitia PC. Môžete 
tiež vopred nastaviť časovač nahrávania svojej 
obľúbenej rádiovej relácie a on automaticky 
nahrá reláciu do vášho USB zariadenia.

30 hodín MP3-CD hudby
Prehrávanie 30 h hudby MP3-CD

MAX Sound
Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon 
hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z 
počúvania, a to všetko stlačením jediného 
tlačidla. Prepracované elektronické obvody 
presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia 
a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a 
hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. 
Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového 
spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, 
ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

3-krokové dynamické zvýraznenie basov
3-krokové dynamické zvýraznenie basov

Incredible Surround™
Incredible Surround™ je zvuková technológia 
od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje 
zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. 
Použitím najmodernejšieho elektronického 
posúvania fáz zmiešava technológia Incredible 
Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa 
zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma 
reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne 
zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku 
prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ 
umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s 
väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia 
dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.
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• Automatické digitálne ladenie •
Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 240 W
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 480 W
• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, 3 krokový 

dynamický bass boost, 4 režimy digitálneho 
ovládania zvuku, Incredible Surround

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, 5,25" basový 

reproduktor, 2" výškový reproduktor, Systém 
repr. Bass Reflex

• Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Otočný, 3 CD
• Počet diskov: 3
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy USB Direct: Odstrániť, Rýchle pretáčanie 

dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/
program, Náhodné prehrávanie, 40-
programovateľných skladieb

• Počet jednotiek: 1
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Režimy prehrávania kazety: Automatické 

zastavenie

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: USB zariadenie, Kazeta
• Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, 

Naprogramované skladby, Naplánovať rádiový 
program, Jeden disk, Jedna skladba

• Zdroje nahrávania cez USB: Aux, CD, Kazeta, 
Tuner

• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 
spustenie nahrávania CD

Tuner/Príjem/Vysielanie

• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)
• RDS: Správy, Typ programu, Rádio Text, 

Nastavenie hodín RDS, Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Mikrofón: Konektor mikrofónu
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, USB alarm, Rádiobudík, Časovač 

vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: FTD
• Označenia: Režim DIM
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Batérie 

pre diaľkové ovládanie, Rýchla užívateľská príručka
• Diaľkové ovládanie: 23-tlačidlové s 2 x AA 

batériami
• Informácie o záruke: Globálna verzia
• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

265 x 310 x 384 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

273 x 310 x 204 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 640 x 413 x 496 mm
• Váha vrátane balenia: 14 9 kg

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
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