
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

• 550 W

FWM6000
Мощен, чист и великолепен звук

с тази звукова система
Hi-Fi системата FWM6000/10 дава още повече мощ на музиката с обща изходна мощност от 550 

W RMS и 7500 W PMPO. Събуфърът възпроизвежда богати баси, а UniSound осигурява чист и 

естествен звук. Наслаждавайте се на музика от USB устройства и портативни музикални плейъри.

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Събуфър за дълбоки баси
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Двоен усилвател за по-добър звук
• UniSound за превъзходен, кристално чист звук
• 500 W RMS мощност за чудесен звук за филми и музика

MP3 музика от много източници
• Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Съвместима с MP3-CD
• Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство

Удобен и лесен за използване
• Устройство за смяна на 3 диска за удобно възпроизвеждане на няколко диска
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Свързване с телевизор или DVD плейър



 MAX Sound

Технологията MAX Sound 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.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 

ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Устройство за смяна на 3 диска

С устройството за смяна на 3 диска можете 
във всеки момент да избирате между три 
различни компактдиска в устройството. 
Тази удобна функция ви позволява да се 
наслаждавате на разнообразна музика и ви 
пести ценно време за честа смяна на 
компактдискове.

UniSound

Пригответе се за безспорно по-чиста и 
естествена музика. Технологията UniSound, 
плод на нашия инженерен опит и 
постижения в акустичния дизайн, 
възпроизвежда звука точно така, както е 

замислено да звучи. При обикновените 
високоговорители, говорителят за високи и 
говорителят за ниски честоти са на 
разстояние един от друг и звукът им идва от 
различни посоки. Това създава силни 
смущения, които изкривяват звука, и затова 
той звучи неестествено, равно и 
безжизнено. UniSound освобождава 
музиката, като поставя говорителя за 
високи и говорителя за ниски честоти в 
уникални позиции и използва технологията 
за прецизно пресичане на звука, която 
драстично намалява смущенията, за да се 
наслаждавате на естествен звук, напълно 
верен с оригинала.

Цифров запис на музика в USB 
устройство

Записвайте цифрово музика от 
компактдискове, радио и караоке в USB 
устройство
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Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 500 W
• Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива 
динамично усилване на басите, Incredible 
Surround, управление на цифров звук в 4 
режима, виртуално управление на средата, 
UniSound

Високоговорители
• Брой тонколони: 3
• Мембрани на високоговорителите: 
Високоговорител за ниски честоти 2 x 6,5", 2" 
високоговорител за високи честоти, трилентови

• Тип на събуфъра: 8" високоговорител за ниски 
честоти, пасивен

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение на една/всички/програма, 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
разбъркване, стоп

Тунер/приемане/предаване
• Предварително настроени станции: 40
• Обхвати на тунера: MW, FM
• Антена: FM антена, MW антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• Микрофон: Гнездо за микрофон
• Вход за връзка с компютър (Aux in): 2 x RCA 

(аудио)

Удобство
• Аларми: CD аларма, USB аларма, радиобудилник

• Брой дискове: 3
• Тип устройство за зареждане: карусел за 3 
компактдиска

• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Караоке: Сила на звука за вход MIC, управление 
на "ехо" ефект

Аксесоари
• Дистанционно управление: 28-бутонно с 2 
батерии тип AAA

• Кабели/свързване: кабел MP3 Link
• Други: батерии за дистанционното, FM/MW 
антена, Ръководство за бърз старт

• Ръководство за потребителя: португалски 
(Бразилия), испански

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 25 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

200 x 314 мм
• Височина на основния високоговорител: 

320 мм
• Ширина на събуфъра: 250 мм
• Дълбочина на събуфъра: 465 мм
• Височина на събуфъра: 330 мм
• Ширина на главния блок: 265 мм
• Дълбочина на главния блок: 380 мм
• Височина на главния блок: 322 мм
• Ширина на опаковката: 1030 мм
• Дълбочина на опаковката: 553 мм
• Височина на опаковката: 413 мм

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Аудиозапис
• Режими на запис - USB: незабавно записване, 
програмируеми песни, радиопрограма по 
график, един диск, една песен

• Източници за запис - USB: AUX, CD, вход за 
микрофон, тунер, USB

•
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* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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