
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

• 240 W
• Changer cu 3 discuri

FWM387
Obsedat de sunet

Pentru a vă bucura de muzică un timp nelimitat, acest sistem oferă un CD changer pentru 3 
CD-uri şi vă permite să ascultaţi colecţiile de muzică MP3/WMA preferate direct de pe 
dispozitivul USB portabil. În plus, Max Sound şi Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere totală de ieșire 240 W RMS
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Plăcerea de a asculta muzica preferată
• Changer cu 3 discuri pentru redarea comodă a mai multor discuri
• Casetofon cu oprire automată
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Setări audio personalizate
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit



 240 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 
240 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată 
a mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

Changer cu 3 discuri

Cu changer-ul cu 3 discuri pentru redarea 
muzicii, puteţi alege dintre trei CD-uri diferite 
din interiorul dispozitivului în același timp. 
Această funcţie utilă vă permite să savuraţi o 
gamă variată de muzică, economisind timpul 
preţios necesar schimbării frecvente a CD-
urilor.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase, mărind la maxim 
performanţa volumului și creând o experienţă 
audio impresionantă printr-o simplă atingere 
de buton. Circuitul electronic sofisticat 
calibrează sunetul existent și setările 
volumului, amplificând la maxim, instantaneu, 
basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul 
final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând 
forţă piesei ascultate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Karaoke

Funcţionalitatea Karaoke de care dispune 
playerul dvs. DVD vă oferă distracţie și 
amuzament nelimitate și o experienţă audio de 
neuitat. Vă puteţi îmbunătăţi prestaţia 
adăugând un efect de ecou la vocea 
dumneavoastră. Controlul tonalităţii vă 
permite să alegeţi tonalitatea potrivită vocii 
dumneavoastră.
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Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 240 W
• Putere de ieșire: Putere muzicală 480 W
• Caracteristici superioare sunet: Sunet MAX, 

Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, 4 moduri Digital 
Sound Control, incredible surround

Difuzoare
• Număr de boxe: 2
• Drivere boxe: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: repetare piesă/integrală/

programare, repetare/redare aleatorie/
programare

• Număr de casetofoane: 1
• Cassette deck technology: mecanic
• Moduri redare casetă: oprire semi-automată
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Înregistrare audio
• Mediu de înregistrare: bandă
• Caracteristici înregistrare: Sincronizare pentru 

începerea înregistrării pe CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 40
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Antenă: Antenă FM, antenă MW
• RDS: știri, tip program, Radio Text, reglare ceas 

prin RDS, nume post de radio
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Microfon: conector microfon
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă USB, Alarmă radio
• Număr de discuri: 3
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Karaoke: Volum microfon

Accesorii
• Telecomandă: 23 de taste cu 2 baterii AA
• Altele: baterii pentru telecomandă, Antenă FM/

MW, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 15 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 249 x 250 mm
• Înălţime boxă principală: 344 mm
• Adâncime unitate principală: 403 mm
• Lăţime ambalaj: 552 mm
• Înălţime unitate principală: 310 mm
• Înălţime ambalaj: 627 mm
• Lăţime unitate principală: 265 mm
• Adâncime ambalaj: 394 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde
• Eco Power standby: 1 W
• Consum în standby: < 1 W
•
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