
 

 

Philips
Mini HiFi systém

• 240 W
• Menič na 3 CD

FWM387
Posadnutí zvukom

Na zaistenie neobmedzeného hudobného zážitku vám tento systém ponúka menič na 3 disky CD a 

umožní vám vychutnávať si obľúbené hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA priamo z vášho 

prenosného zariadenia USB. Okrem toho funkcie Max Sound a Dynamic Bass Boost zaručujú vynikajúci 

zvuk.

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 240 W RMS
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby
• Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov
• Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Prispôsobivé zvukové nastavenia
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Karaoke pre nekonečnú zábavu plnú spevu



 240 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
240 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Menič na 3 CD

Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie 
hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi 
tromi odlišnými diskami CD vo vnútri 
zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám 
umožňuje počúvať široké spektrum hudby, 
pričom nie je potrebné neustále meniť vložené 
disky 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.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

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.

Karaoke

Funkcia Karaoke na vašom DVD prehrávači 
zabezpečuje nekonečnú zábavu a maximálny 
vychutnanie zvuku a spievania. Váš výkon 
môžete zdokonaliť pridaním "echo" efektu k 
vášmu hlasu. Klávesové ovládanie vám umožní 
vybrať vhodný kláves pre váš osobný vokálový 
rozsah.
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Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 240 W
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 480 W
• Vylepšenie zvuku: MAX Sound, 3 krokový 

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

Reproduktory
• Počet skriniek reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: 2" výškový reproduktor, 

5,25" basový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: zopakovať jednu/všetky/

program, opakovať/preskakovať/programovať
• Počet jednotiek: 1
• Technológia prehrávača kaziet: mechanický
• Režimy prehrávania kazety: poloautomatické 

zastavenie
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: kazeta
• Zdokonalenie nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 40
• Pásma tunera: FM, MW
• Anténa: FM anténa, anténa MW
• RDS: správy, typ programu, rádiotext, nastavenie 

hodín RDS, názov stanice
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• Mikrofón: konektor mikrofónu
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, USB alarm, 

rádiobudík
• Počet diskov: 3
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: otočný, 3 CD
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Typ displeja: Displej VFD
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 23-tlačidlové s 2 x AA 

batériami
• Iné: batérie pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/

MW, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 15 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

249 x 250 mm
• Výška hlavného reproduktora: 344 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 403 mm
• Šírka balenia: 552 mm
• Výška hlavnej jednotky: 310 mm
• Výška balenia: 627 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 265 mm
• Hĺbka balenia: 394 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
•
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