
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

• 550 W-os

FWM6000
Erőteljes, tiszta és nagyszerű hangzás

ezzel a hangrendszerrel
Az FWM6000/10 Hi-Fi rendszer 550 W RMS és 7500 W PMPO kimeneti teljesítményű 
zenelejátszást biztosít. A mélynyomó gazdag mélyhangokat, míg az UniSound technológia tiszta és 
természetes hangzást biztosít. Élvezze a zenét USB eszközökről és hordozható zenelejátszókról.

Erőteljes hang, amit hall és érez
• Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Kettős erősítő a jobb hangminőségért
• UniSound technológia a természetes, kristálytiszta hangzás érdekében
• 500 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Több forrásból származó MP3 zene
• Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• MP3-CD lemezekkel kompatibilis
• Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!

Kényelmes, egyszerű használat
• 3-lemezes váltó a kényelmes többlemezes lejátszáshoz
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás



 MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a 
mélyhangokat, maximálisra növeli a 
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási 
élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-
beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és 
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy 
torzulás lépne fel. A végeredmény a 
hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a 
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 

közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

3-lemezes váltó

A háromlemezes váltóval bármikor választhat a 
készülék belsejében lévő három különböző CD 
közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle 
stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori 
lemezcsere sem veszi el az idejét.

UniSound

Készüljön fel a tagadhatatlanul tisztább és 
természetesebb zenére. Az UniSound 

technológia az akusztikai tervezési és mérnöki 
szakértelemnek köszönhetően úgy adja vissza a 
hangokat, ahogy azt az előadó megálmodta. A 
hagyományos hangsugárzókban a magas- és 
mélyhangszórók különböző helyen szólaltatják 
meg a hangokat. Ez komoly interferenciát 
okoz, amely torzítja a hangzást, és 
természetellenes, tompa, elfojtott hangokat 
eredményez. Az UniSound felszabadítja a 
zenét: a magas- és mélyhangszórót különleges 
pozícióba helyezi, valamint pontos szűrőváltó 
technikát alkalmaz, így jócskán lecsökkenti az 
interferenciát, és az eredetihez hű, 
természetes hangzást nyújt.

Rippeljen zenét USB eszközre

Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke 
berendezésről USB eszközre!
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Hang
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 500 W
• Hangkiemelés: MAX Sound, Dinamikus 

basszuskiemelés 3 lépésben, Incredible Surround, 
Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, virtual 
ambience vezérlés, UniSound

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 3
• Hangszórók: 2 db 16,5 cm-es mélyhangszóró, 2"-es 

magashangszóró, 3-utas
• Mélynyomó típusa: 8"-es mélyhangszóró, passzív
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 40
• Hangolási sávok: MW, FM
• Antenna: FM antenna, MW antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• Mikrofon: digitális hangfelvevő
• PC-bemenet (Aux in): 2xRCA (audió)

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, 

rádiós ébresztés

• Tárcsaszám: 3
• Betöltő típusa: 3 CD forgótár
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Karaoke: Mikrofon hangereje, visszhang-

szabályozás

Tartozékok
• Távvezérlő: 28 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
• Egyéb: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, 

Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: B-portugál, spanyol
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 25 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 200 x 314 mm
• Fő hangszóró magassága: 320 mm
• Mélynyomó szélessége: 250 mm
• Mélynyomó mélysége: 465 mm
• Mélynyomó magassága: 330 mm
• Főegység szélessége: 265 mm
• Főegység mélysége: 380 mm
• Főegység magassága: 322 mm
• Csomag szélessége: 1030 mm
• Csomag mélysége: 553 mm
• Csomag magassága: 413 mm

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Hangfelvétel
• USB felvételi módok: azonnali felvétel, 

programozott zeneszámok, rádióműsor ütemezés, 
egyetlen lemez, egyetlen zeneszám

• USB felvételi források: AUX, CD, 
mikrofonbemenet, hangolóegység, USB-vel

•
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* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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