
 

Philips
Minisistem MP3 Hi-Fi

FWM582
Transformaţi şi ascultaţi muzica imediat

cu USB Rip-All
Pregătiţi-vă pentru o petrecere continuă! Sistemul FWM582 vă va permite să vă bucuraţi 
de fişiere de muzică convertite din sistemul dvs. Hi-Fi alături de prieteni. Bas puternic 
suprem şi sunet surround virtual, viaţa este doar un concert enorm, continuu!

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Putere totală 420 W RMS
• Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic
• Amplificator dublu pentru un sunet de o calitate mai bună

Audiţie mai lungă, plăcere mai mare
• Changer pentru redarea a 3 discuri cu muzică WMA/MP3-CD
• Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
• 60 de ore de muzică WMA-CD sau 30 de ore de muzică MP3-CD
• Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio și karaoke pe un dispozitiv USB
• Karaoke pentru distracţie fără sfârșit acasă

Setări audio personalizate
• Dynamic Bass Boost cu 3 trepte
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
 



 Changer pentru 3 discuri WMA/MP3-CD
Changer pentru redarea a 3 discuri cu muzică 
WMA/MP3-CD

Reglaj digital 40-preset

Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai 
mult confort

Dynamic Bass Boost cu 3 trepte
Dynamic Bass Boost cu 3 trepte

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

60 ore de muzică WMA-MP3-CD
60 de ore de muzică WMA-CD sau 30 de ore 
de muzică MP3-CD

USB Rip All
Cu această caracteristică inteligentă, puteţi 
asculta cu ușurinţă întregul conţinut muzical pe 
sistemul dvs. Hi-Fi direct din MP3 playerul 
portabil. Convertiţi pur și simplu karaoke și 
conţinutul dorit de pe CD-uri, de pe casete, de 
la posturi radio sau alte intrări audio ale 
sistemului direct pe dispozitivul USB. Păstraţi-
vă casetele preferate și convertiţi conţinutul 
acestora în format MP3, fără a utiliza un PC. De 
asemenea, puteţi preseta cronometrul pentru 
a înregistra emisiunea radio preferată pe 
sistemul dvs., iar acesta va înregistra automat 
emisiunea pe dispozitivul USB.

Karaoke
Funcţionalitatea Karaoke de care dispune 
playerul dvs. DVD vă oferă distracţie și 
amuzament nelimitate și o experienţă audio de 
neuitat. Vă puteţi îmbunătăţi prestaţia 
adăugând un efect de ecou la vocea 
dumneavoastră. Controlul tonalităţii vă 
permite să alegeţi tonalitatea potrivită vocii 
dumneavoastră.

MAX Sound
Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase, mărind la maxim 
performanţa volumului și creând o experienţă 
audio impresionantă printr-o simplă atingere 
de buton. Circuitul electronic sofisticat 
calibrează sunetul existent și setările 
volumului, amplificând la maxim, instantaneu, 
basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul 
final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând 
forţă piesei ascultate.
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• Caracteristici superioare tuner: Memorare 
Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 420 W
• Putere de ieșire: 5400 W PMPO
• Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, 

Incredible Surround, Dynamic Bass Boost cu 3 
trepte, 4 moduri Digital Sound Control, Virtual 
Ambience Control

Boxe
• Nr. de boxe: 2
• Difuzor principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 2", 

2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Nr. de discuri: 3
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, 

Redare aleatorie, 40 de piese programabile
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Stop, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă 
înapoi/Derulare rapidă înainte, Repetare, Shuffle, 
Ștergere

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Dispozitiv USB
• Moduri de înregistrare USB: Înregistrare 

instantanee, Melodii programate, Emisiune radio 
programată, Un singur disc, O singură melodie

• Surse de înregistrare USB: CD, Tuner, Intrare 
pentru microfon, Aux

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40
• Mărci de tunere: FM, MW

automată, Instalare facilă (Plug & Play)

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Aux RCA
• USB: Port USB
• Căști: 3,5 mm
• Microfon: Două mufe de microfon
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD
• Indicaţii: Mod DIM
• Karaoke: Volum microfon, Control pentru ecou

Accesorii
• Telecomandă: 36 de taste cu 2 baterii AA
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie: Versiune globală
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Baterii pentru 

telecomandă

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 265 x 310 x 384 mm
• Lăţime boxă: 273 mm
• Înălţime boxă: 310 mm
• Adâncime boxă: 265 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

910 x 440 x 378 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 18,8 kg

Alimentare
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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