
 

 

Philips
Hi-Fi minisystém

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
240 W

FWM400D
Vychutnejte si hudbu z iPodu/iPhonu v působivém zvuku
Posedlost zvukem
Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA až 10 hodin se 
systémem FWM400D. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma z iPodu/
iPhonu a přenosného přehrávače – s připojením USB Direct a vestavěným MP3 přehrávačem.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Celkový výstupní výkon 240W RMS
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Jeden dálkový ovladač pro systém i zařízení iPod
• Funkce budíku a časovače vypnutí



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone
Přehrávejte si svou oblíbenou hudbu z iPodu / 
iPhonu. Když je iPod / iPhone v dokovací stanici, 
zároveň se nabíjí, takže je vždycky připraven k 
použití, když vy jste připraveni jít.

Celkový výstupní výkon 240W RMS

Celkový výstupní výkon 240W RMS

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité 
zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, 
maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a 
vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí 
stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická 
soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti 
reprodukce bez zkreslení. To má za následek 
slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a 
zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit 
zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální 
se přehraje přímo ze zařízení Philips.
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Specifikace
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 240 W
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor, 

Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass 
Reflex, 6,5" basový reproduktor

• Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku
• Počet disků: 1
• Typ zavádění: Zásuvka
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Funkce stop, 
Náhodný výběr

• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/
disk/program, Přehrávání náhodného výběru, 
Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/
předchozí, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání)

• programovatelné skladby: 20
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/
zpět, Nabídka, Nahoru a Dolů, Další/předchozí 
stopa, Přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Automatické ukládání: Ano
• Počet kanálů předvoleb: 20

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LCD
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Možnosti připojení
• Aux in: 3,5mm stereo (MP3 Link)
• USB: Port USB

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod 1G, iPod 5. generace, 

iPod 6. generace, iPod mini, iPod nano 1. generace, 
iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod 
nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod 
nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 
2. generace, 8/16/32 GB, iPod touch 2. generace, 
iPod touch 3. generace, iPod s barevným displejem

Spotřeba
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <2 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Záruční 

brožurka, Stručný uživatelský návod
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 220 x 313 x 272 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 780 x 436 x 321 mm
• Hmotnost včetně balení: 13,3 kg
•
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