
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

• 550 W

FWM6000
Potężny, czysty i wspaniały dźwięk

dzięki temu zestawowi audio
Wieża Hi-Fi FWM6000/10 oddaje moc muzyki dzięki mocy wyjściowej 550 W RMS i 7500 W PMPO. 

Subwoofer zapewnia bogate brzmienie basów, a technologia UniSound — czysty i naturalny dźwięk. 

Wieża umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Subwoofer zapewnia potężne tony niskie
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Podwójny wzmacniasz zapewnia lepszą jakość dźwięku
• Technologia UniSound zapewnia naturalny i krystalicznie czysty dźwięk
• Moc muzyczna 500 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Muzyka MP3 z wielu źródeł
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Zgodne z MP3-CD
• Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB

Wygodny i łatwy w użyciu
• Zmieniacz na 3 płyty umożliwiający wygodne odtwarzanie wielu płyt
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Możliwość podłączenia do telewizora lub odtwarzacza DVD



 Funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum 
mocy głośności, co daje imponujące efekty przy 
słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ 
elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 
razu wzmacnia tony niskie i głośność do 
maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, 
co dodaje dynamiki każdej muzyce.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 

doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Zmieniacz na 3 płyty

Zmieniacz na trzy płyty z muzyką pozwala w 
dowolnym momencie wybrać jedną z trzech 
płyt CD znajdujących się w urządzeniu. Ta 
wygodna funkcja pozwala cieszyć się różnymi 
rodzajami muzyki bez konieczności częstej 
zmiany płyt.

UniSound

Przygotuj się na czystszy i bardziej naturalny 
dźwięk. Technologia UniSound powstała dzięki 
współpracy akustyków i inżynierów, aby 

zapewnić brzmienie zgodne z zamierzeniami 
artysty. W konwencjonalnych głośnikach tony 
wysokie i niskie wydobywają się z dwóch 
różnych miejsc. To tworzy duże zakłócenia i 
zniekształca dźwięk, spłaszczając go i czyniąc 
naturalnym. Technologia UniSound uwalnia 
muzykę — dzięki umieszczeniu głośnika 
wysoko- i niskotonowego w odpowiednich 
miejscach oraz rygorystycznej inżynierii 
znacznie zmniejsza zakłócenia i zapewnia 
naturalne, wierne oryginałowi brzmienie.

Zgrywanie muzyki na urządzenie USB

Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na 
urządzenie USB
FWM6000/10
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Dźwięk
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 500 W
• Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, 3-stop. 

dynamiczne wzmocnienie basów, funkcja 
Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji 
dźwięku, Virtual Ambience Control, UniSound

Głośniki
• Liczba głośników: 3
• Przetworniki głośn.: 2 głośniki niskotonowe 6,5", 

Wysokotonowy 2 cale, 3-drożny
• Typ subwoofera: Głośnik niskotonowy 8", pasywny
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/
ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne/losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: ŚR., FM
• Antena: Antena FM, antena MW
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
• Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
• Wejście PC (AUX): 2xRCA (audio)

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie z urządzenia USB, budzenie radiem

• Liczba dysków: 3
• Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy 

zmieniacz CD
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: 28-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link
• Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, 

Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja 
obsługi

• Instrukcja obsługi: portugalski (B), hiszpański
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 25 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

200 x 314 mm
• Wysokość głośnika głównego: 320 mm
• Szerokość subwoofera: 250 mm
• Głębokość subwoofera: 465 mm
• Wysokość subwoofera: 330 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 265 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 380 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 322 mm
• Szerokość opakowania: 1030 mm
• Głębokość opakowania: 553 mm
• Wysokość opakowania: 413 mm

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Nagrywanie dźwięku
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane 
utwory, harmonogram programów radiowych, 
pojedyncza płyta, pojedynczy utwór

• Źródła nagrywania przez złącze USB: AUX, CD, 
gniazdo mikrofonu, tuner, USB

•
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* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
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