
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

240 W
dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

FWM400D
Élvezze a zenét iPod/iPhone készülékén erőteljes hangzásban!
A hangzás bűvöletében
A CD/MP3/WMA zeneszámok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM400D 
készüléken. Fokozza tovább a zenei élményt: hallgassa kedvenc számait otthonában iPod/
iPhone és hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3 lejátszóval.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 240 W RMS összteljesítmény
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Zenelejátszás és az iPhone/iPod töltése
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



 iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
Hallgassa kedvenc zeneszámait iPod/iPhone 
készülékéről! Ha az iPod/iPhone-t a 
dokkolóegységen tartja, valahányszor útra kel, 
készüléke mindig töltve lesz.

240 W RMS összteljesítmény

240 W RMS összteljesítmény

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, 
maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb 
zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, 
azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra 
fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A 
végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és 
jelentősen feljavít minden zenét.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia 
kell az USB eszközt a Philips készülék USB portjához, 
és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips 
készülékről játszható le.
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