
 

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система

FWM582
Моментално възпроизвеждайте и записвайте цифрово музика
с цифров запис USB Rip-All
Пригответе се за празнуване без край! FWM582 ще ви даде възможност да слушате 
цифрово записана музика от Hi-Fi системи заедно с приятелите си. Изключително 
мощен бас и виртуален съраунд звук - животът е просто един голям безкраен концерт!

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Обща мощност 420 W RMS
• 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
• Двоен усилвател за по-добър звук

По-дълго слушане, по-голямо забавление
• Устройство за смяна с 3 диска, възпроизвеждане на музика WMA/MP3-CD
• Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство
• 60 часа възпроизвеждане на музика WMA-CD или 30 часа на MP3-CD
• Цифров запис на музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
• Караоке за безкрайно караоке забавление у дома

Персонализирани звукови настройки
• 3-степенно динамично усилване на басите
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
 



 Устройство за смяна с 3 диска, WMA/
MP3-CD
Устройство за смяна с 3 диска, 
възпроизвеждане на музика WMA/MP3-CD

Цифрова настройка с 40 настроени 
станции

Цифрова настройка с 40 настроени станции 
за по-голямо удобство

3-степенно динамично усилване на 
басите
3-степенно динамично усилване на басите

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

60 часа WMA-MP3-CD музика
няма данни

Цифров запис от всичко по USB
С тази практична функция лесно можете да 
слушате цялото си музикално съдържание 
на Hi-Fi система направо от портативния си 
MP3 плейър. Просто записвайте цифрово 
караоке и желаното музикално съдържание 
от компактдискове, радиопрограми или от 
музикалния вход на вашата система направо 
в USB устройството. Съхранете любимите 
си касети и преобразувайте съдържанието 
им във формат MP3 - всичко това без 
използване на компютър. Също така можете 
да зададете с таймер записването в 
системата на любимата си радиопрограма и 
тя автоматично ще запише програмата в 
USB устройството.

Караоке
Караоке функцията на вашия DVD плейър 
ви осигурява безкрайно забавление и 
максимално удоволствие от звука и 
пеенето. Можете да подобрите 
изпълнението си като добавите "ехо" ефект 
към гласа си. Регулаторите за избор на гама 
ви позволяват да изберете оптимална гама 
за вашия гласов диапазон.

MAX Sound
MAX Sound технологията дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-
впечатляващо преживяване при слушане 
само с натискането на един бутон. 
Сложната електроника на MAX Sound 
калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и 
силата до максимално ниво без 
изкривяване. Крайният резултат е 
забележимо повишаване - както на силата, 
така и на звуковия спектър - и мощно аудио 
усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.
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50/60 Hz
•

Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 420 W
• Изходна мощност: 5400 W PMPO
• Подобрение на звука: MAX Sound, Incredible 

Surround™, 3 нива динамично усилване на 
басите, Управление на цифров звук 4 режима, 
Виртуално управление на средата

Високоговорители
• Брой високоговорители: 2
• Основен високоговорител: 6,5" нискочестотен 
високоговорител, 2" високоговорител за високи 
честоти, Двулентови, Система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Карусел за 3 
компактдиска

• Брой дискове: 3
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/диска/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 40 
програмируеми песни

• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Назад/напред, 
Бързо назад/бързо напред, Повторение, 
Разбъркано, Изтриване

Аудио запис
• Носители за запис: USB устройство
• Режими на запис - USB: Незабавно записване, 
Програмируеми песни, Радиопрограма по 
график, Един диск, Една песен

• Източници за запис - USB: CD, Тунер, Вход за 
микрофон, AUX

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40

• Обхвати на тунера: FM, MW
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване
• Връзки за звук: Вход AUX RCA
• USB: USB хост
• Слушалка: 3,5 мм
• Микрофон: Две гнезда за микрофон
• Други връзки: FM антена, MW антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB 
аларма, Таймер за заспиване

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: FTD
• Индикации: DIM режим
• Караоке: Сила на звука за вход MIC, Управление 
на "ехо" ефект

Аксесоари
• Дистанционно управление: 36-бутонно с 2 
батерии тип AA

• Ръководство за потребителя: 16 езика
• Ръководство за бърз старт
• Гаранционна брошура: Глобална версия
• Аксесоари в комплектацията: FM/MW антена, 
Батерии за дистанционното

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

265 x 310 x 384 мм
• Ширина на тонколоната: 273 мм
• Височина на тонколоната: 310 мм
• Дълбочина на тонколоната: 265 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

910 x 440 x 378 мм
• Тегло вкл. опаковката: 18,8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 
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