
 

 

Philips
Hi-Fi minisystém

• 550 W

FWM6000
Výkonný, čistý a nádherný zvuk

s tímto zvukovým systémem
Hi-Fi systém FWM6000/10 nabíjí hudbu velkou energií díky výstupnímu výkonu 550 W RMS a 
7 500 W PMPO. Subwoofer zajišťuje basové tóny, zatímco funkce UniSound nabízí čistý a 
přirozený zvuk. Hudbu si můžete vychutnat ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů.

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Subwoofer pro výkonné basy
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku
• Zvuk UniSound pro přirozený, křišťálově čistý zvuk
• Výkon 500 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Hudba ve formátu MP3 z více zdrojů
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Kompatibilní s disky MP3-CD
• Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB

Pohodlný a snadno použitelný
• Měnič 3 disků CD pro pohodlné přehrávání více disků
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Připojení pro televizor nebo DVD přehrávač



 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.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 

toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Měnič 3 disků

Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si 
kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými 
disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná 
funkce vám umožňuje poslouchat různou 
hudbu a zároveň neplýtvat časem častými 
výměnami disků CD.

UniSound

Připravte se na hudbu, která je bezpochyby 
čistší a přirozenější. Technologie UniSound 

ovládla akustický design a ve spojení 
s konstruktérskými dovednostmi přináší zvuk 
tak, jak by měl být slyšet. V běžných 
reproduktorech zajišťují výškový reproduktor 
a basový reproduktor zvuk z různých míst. Tím 
vzniká silné rušení, jenž zkresluje zvuk. 
Výsledkem je nepřirozený, plochý a potlačený 
zvuk. Technologie UniSound osvobozuje 
hudbu vzhledem k umístění výškového 
reproduktoru a basového reproduktoru do 
jedinečných pozic a díky přesné konstrukci 
výhybky velmi výrazně snižuje rušení a přináší 
přirozený zvuk, který se blíží originálu.

Zkopírujte si hudbu na zařízení USB

Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a 
karaoke na zařízení USB
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Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W
• Vylepšení zvuku: MAX sound, Tři úrovně nastavení 

DBB, Incredible Surround, 4 režimy nastavení 
zvuku DSC, Funkce Virtual Ambience Control, 
UniSound

Reproduktory
• Počet reproduktorů: 3
• Vinutí reproduktoru: 2 x 6,5" basový reproduktor, 

2" výškový reproduktor, Třípásmový
• Typy subwooferů: 8" basový reproduktor, pasivní
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: opakovat/jedna/vše/

program, opakování / náhodný výběr / program
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 40
• Pásma tuneru: MW, FM
• Anténa: Anténa FM, Anténa MW
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• Mikrofon: Konektor mikrofonu
• Vstup PC in (Aux-in): 2 x RCA (audio)

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB, Buzení rádiem
• Počet kotoučků: 3
• Typ zavádění: Otáčecí na 3 CD
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu, potlačení ozvěny

Příslušenství
• Dálkový ovladač: 28 tlačítek a 2 baterie AAA
• Kabely/konektory: Kabel MP3 Link
• Jiné: baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM/MW, 

Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelská příručka: Portugalská, Španělská
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 25 kg
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

200 x 314 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 320 mm
• Šířka subwooferu: 250 mm
• Hloubka subwooferu: 465 mm
• Výška subwooferu: 330 mm
• Šířka hlavní jednotky: 265 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 380 mm
• Výška hlavní jednotky: 322 mm
• Šířka balení: 1 030 mm
• Hloubka balení: 553 mm
• Výška balení: 413 mm

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Nahrávání zvuku
• Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, 

naprogramované skladby, plán rozhlasových 
programů, jediný disk, jediná skladba

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

•
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* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 
decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.
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