
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

ar 30 kont. savienojumu
paredzēts iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
240 W

FWM400D
Izbaudiet iPod/iPhone mūziku spēcīgā skanējumā
Pārņemti ar skaņu
Nepārtraukts baudījums no jūsu kompaktdisku/MP3/WMA dziesmām līdz pat 10 
stundām dokstacijā FWM400D. Paplašiniet mūzikas klausīšanās pieredzi, klausoties 
ierakstus no iPod/iPhone un portatīvā atskaņotāja — ar USB Direct un MP3 atskaņotāju.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 240 W RMS kopējā jauda
• MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod / iPhone
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• viena tālvadības pults sistēmai un iPod
• Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas



 Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone
Atskaņojiet iemīļoto mūziku no iPod / iPhone. Kad 
iPod / iPhone ir ievietots dokstacijā, tas tiks uzlādēts, 
tādēļ vienmēr varēsiet to lietot, dodoties ceļā.

240 W RMS kopējā jauda

240 W RMS kopējā jauda

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu 
ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi 
bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez 
īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja 
ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā 
iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt 
mūziku bez jebkādām rūpēm.

MAX Sound

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli 
izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot 
iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu 
pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā 
shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, 
bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un 
skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem 
izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, 
gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs 
audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet 
savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu 
digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
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Specifikācijas
Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 240 W
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr., Digitālā skaņas kontrole

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 

Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 
6,5" zemfrekvenču skaļrunis

• Skaļruņu skaits: 2

Audio atskaņošana
• Disku skaits: 1
• Ielādētāja tips: Nodalījums
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt, 
Atskaņot jauktā secībā

• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/
programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz 
priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa 
meklēšana, Atkārtot atskaņošanu

• Programmējami celiņi: 20
• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod 

uzlāde, Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, Izvēlne, 
augšup un lejup, Nākamais un iepriekšējais celiņš, 
Atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Automātiska saglabāšana
• Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 20

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB 

modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris
• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Displeja tips: LCD
• Eco gaidstāves režīms: 1 vats

Savienojamība
• Aux ieeja: 3,5 mm stereo (MP3 saite)
• USB: USB resurss

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod 1 G, iPod (5. paaudze), iPod 

(6. paaudze), iPod mini, iPod nano (1. paaudze), 
iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), 
iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), 
iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. 
paaudze), 8/16/32 GB, iPod touch (2. paaudze), 
iPod touch (3. paaudze), iPod ar krāsu displeju

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 200–240 V, 50 Hz
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 2 W

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Garantijas 

buklets, Ātrā lietotāja pamācība
• Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

220 x 313 x 272 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

780 x 436 x 321 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 13,3 kg
•

Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 000 74954
EAN: 87 12581 59683 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

Izceltie produkti
Mini Hi-Fi sistēma
ar 30 kont. savienojumu paredzēts iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB Direct, FM, 240 W

http://www.philips.com

