
 

Philips
MP3 Mini Hi-Fi systém

FWM582
Okamžité kopírování a přehrávání hudby

díky funkci USB Rip-All
Připravte se na nonstop párty! Model FWM582 vám a vašim přátelům umožní vychutnat 
si zkonvertované hudební soubory ze systému Hi-Fi. Díky dokonalým výkonným basům a 
virtuálnímu prostorovému zvuku je život jeden nepřetržitý koncert!

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Celkový výstupní výkon 420 W RMS
• Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk
• Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku

Delší poslech, silnější zážitek
• Měnič 3 disků CD pro přehrávání hudby ve formátu WMA/MP3-CD
• Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• 60 hodin hudby z WMA-CD nebo 30 hodin hudby z MP3-CD
• Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB
• Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy s Karaoke

Osobní nastavení zvuku
• 3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
 



 Měnič 3 disků CD pro formáty WMA/
MP3-CD
Měnič 3 disků CD pro přehrávání hudby ve 
formátu WMA/MP3-CD

Digitální tuner se 40 předvolbami

Digitální tuner se 40 předvolbami pro 
mimořádné pohodlí

3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost
3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

60 hodin hudby z WMA-MP3-CD
není k dispozici

USB Rip All
Díky této inteligentní funkci můžete snadno 
poslouchat veškerou hudbu ze svého Hi-Fi 
systému přímo na přenosném přehrávači MP3. 
Jednoduše zkopírujte karaoke a požadovanou 
hudbu z disků CD, rádiových programů nebo 
linkového vstupu ze systému přímo do zařízení 
USB. Uložte své oblíbené kazety a převeďte 
jejich obsah do formátu MP3 bez použití 
počítače. Můžete také přednastavit časovač 
pro nahrávání oblíbeného pořadu v rádiu a 
systém automaticky pořad nahraje do vašeho 
zařízení USB.

Karaoke
Funkce Karaoke na DVD přehrávači nabízí 
nekonečné hodiny zábavy a maximální požitek 
ze zpěvu a poslechu. Svůj výkon můžete 
vylepšit přidáním efektu ozvěny ke svému 
hlasu. Díky ovládání tlačítky si můžete vybrat 
optimální polohu pro svůj hlasový rozsah.

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.
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• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná 
Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 420 W
• Výstupní výkon: 5400 W PMPO
• Vylepšení zvuku: MAX Sound, Incredible Surround, 

Tři úrovně nastavení DBB, 4 režimy nastavení 
zvuku DSC, Funkce Virtual Ambience Control

Reproduktory
• Počet reproduktorů: 2
• Hlavní reproduktor: 6,5" basový reproduktor, 2" 

výškový reproduktor, Dvoupásmové, 
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Karusel 3 CD
• Počet disků: 3
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

disk/program, Náhodné přehrávání, 
Programovatelná paměť na 40 stop

• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Funkce 
stop, Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, 
Funkce Opakovat, Náhodně, Odstranění

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, 

Naprogramované skladby, Plán rozhlasových 
programů, Jediný disk, Jediná skladba

• Zdroje nahrávání USB: CD, Tuner, Vstup pro 
mikrofon, Aux

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 40
• Pásma tuneru: VKV, SV

instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení
• Audio připojení: Vstup RCA Aux
• USB: Port USB
• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: Dva konektory mikrofonu
• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s 

fluorescenční vrstvou)
• Indikátory: Režim DIM
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu, Potlačení ozvěny

Příslušenství
• Dálkové ovládání: 36 tlačítek a 2 x baterie AA
• Uživatelský manuál: 16 jazyků
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruční brožurka: Celosvětová verze
• Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Baterie 

pro dálkový ovladač

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 265 x 310 x 384 mm
• Šířka reproduktoru: 273 mm
• Výška reproduktoru: 310 mm
• Hloubka reproduktoru: 265 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 910 x 440 x 378 mm
• Hmotnost včetně balení: 18,8 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
•
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