
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

• 550 W

FWM6000
Sunet puternic, clar şi magnific

cu acest sistem de sunet
Minisistemul FWM6000/10 amplifică puterea sunetului cu 550 W RMS şi 7500 W PMPO. 
Un subwoofer asigură note joase bogate, în timp ce UniSound oferă un sunet clar şi 
natural. Bucuraţi-vă de muzică de pe dispozitivele USB şi playerele muzicale portabile.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Subwoofer pentru bas puternic
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Amplificator dublu pentru un sunet de o calitate mai bună
• UniSound pentru sunet natural și clar
• Puterea de 500 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Muzică în format MP3 din surse multiple
• Savuraţi muzica MP3 direct din dispozitive USB portabile
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Compatibilă cu MP3-CD
• Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio și karaoke pe un dispozitiv USB

Covenabil și ușor de utilizat
• Changer cu 3 discuri pentru redarea comodă a mai multor discuri
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Conexiune pentru TV sau DVD player



 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.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 

superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Changer cu 3 discuri

Cu changer-ul cu 3 discuri pentru redarea 
muzicii, puteţi alege dintre trei CD-uri diferite 
din interiorul dispozitivului în același timp. 
Această funcţie utilă vă permite să savuraţi o 
gamă variată de muzică, economisind timpul 
preţios necesar schimbării frecvente a CD-
urilor.

UniSound

Pregătiţi-vă pentru o muzică incontestabil mai 
clară și mai naturală. Tehnologia UniSound 
valorifică designul acustic și expertiza 

tehnologică pentru a oferi un sunet așa cum au 
dorit artiștii să îl auziţi. În cazul boxelor 
convenţionale, sunetul asigurat de tweeter și 
woofer vine din locaţii diferite. Aceasta creează 
interferenţe puternice care distorsionează 
sunetul, iar audiţia este nenaturală, plată și 
înfundată. UniSound eliberează muzica plasând 
tweeterul și wooferul în aceeași poziţie și 
încorporând o tehnologie crossover riguroasă, 
pentru a reduce considerabil interferenţele și 
asigurând un sunet natural care este fidel celui 
original.

Convertiţi muzică pe dispozitivul USB

Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio și 
karaoke pe un dispozitiv USB
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Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 500 W
• Caracteristici superioare sunet: Sunet MAX, 

Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, incredible 
surround, 4 moduri Digital Sound Control, virtual 
ambience control, UniSound

Difuzoare
• Număr de boxe: 3
• Drivere boxe: 2 x woofer de 6,5", Tweeter de 2", 

3 căi
• Tipuri de subwoofere: Subwoofer de 8", pasiv
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: repetare piesă/integrală/

programare, repetare/redare aleatorie/
programare

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 40
• Benzi pentru tuner: MW, FM
• Antenă: Antenă FM, antenă MW
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• USB: Port USB
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Microfon: Mufă microfon
• Intrare PC (Aux in): 2xRCA (Audio)

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

• Număr de discuri: 3
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Karaoke: Volum microfon, control pentru ecou

Accesorii
• Telecomandă: 28 de taste cu 2 baterii AAA
• Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link
• Altele: baterii pentru telecomandă, Antenă FM/

MW, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: B-Portugheză, Spaniolă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 25 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 200 x 314 mm
• Înălţime boxă principală: 320 mm
• Lăţime subwoofer: 250 mm
• Adâncime subwoofer: 465 mm
• Înălţime subwoofer: 330 mm
• Lăţime unitate principală: 265 mm
• Adâncime unitate principală: 380 mm
• Înălţime unitate principală: 322 mm
• Lăţime ambalaj: 1030 mm
• Adâncime ambalaj: 553 mm
• Înălţime ambalaj: 413 mm

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

Înregistrare audio
• Moduri de înregistrare USB: înregistrare 

instantanee, melodii programate, emisiune radio 
programată, un singur disc, o singură melodie

• Surse de înregistrare USB: AUX, CD, intrare 
pentru microfon, Tuner, USB

•
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Specificaţii
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* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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