
 

 

Philips
Mini HiFi systém

• 550 W

FWM6000
Výkonný, čistý a veľkolepý zvuk

s týmto zvukovým systémom
Hi-Fi systém FWM6000/10 rozpumpuje vašu hudbu naplno vďaka výkonu 550 W RMS a 7500 W 

PMPO. Subwoofer vytvára bohaté basové tóny, zatiaľ čo technológia UniSound prináša čistý a 

prirodzene znejúci zvuk. Hudbu si môžete vychutnať zo zariadení USB a prenosných hudobných 

prehrávačov.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Subwoofer pre výkonné basy
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon
• UniSound pre prirodzený a krištáľovo čistý zvuk
• Výkon 500 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Hudba MP3 z viacerých zdrojov
• Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Kompatibilné s diskom MP3-CD
• Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, rádia a systému karaoke na zariadenie USB

Praktický a jednoducho použiteľný
• Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Pripojenie pre TV alebo prehrávač DVD



 MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon 
hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z 
počúvania, a to všetko stlačením jediného 
tlačidla. Prepracované elektronické obvody 
presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia 
a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a 
hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. 
Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového 
spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, 
ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 

zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Menič na 3 CD

Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie 
hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi 
tromi odlišnými diskami CD vo vnútri 
zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám 
umožňuje počúvať široké spektrum hudby, 
pričom nie je potrebné neustále meniť vložené 
disky CD.

UniSound

Pripravte sa na hudbu, ktorá je jednoznačne 
jasnejšia a prirodzenejšia. Technológia 
UniSound sa opiera o skúsenosti v oblasti 

akustického dizajnu a technológie výroby, 
vďaka čomu reprodukuje zvuk tak, ako bol 
skomponovaný. Pri bežných reproduktorov 
vychádza zvuk z výškového a basového 
reproduktora z rôznych miest. To vytvára silné 
rušenie a skresľuje zvuk, výsledkom čoho je 
neprirodzený, dvojrozmerný a pridusený zvuk. 
UniSound však vašu hudbu oslobodí tak, že 
umiestňuje výškový a basový reproduktor na 
jedinečné miesto a využíva dôvtipnú 
kombinovanú konštrukciu, ktorá výrazne 
znižuje rušenie a vytvára prirodzený zvuk na 
nerozoznanie od originálu.

Extrahujte hudbu na zariadenie USB

Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, 
rádia a systému karaoke na zariadenie USB
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Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 500 W
• Vylepšenie zvuku: MAX Sound, 3 krokový 

dynamický bass boost, Incredible Surround, 4 
režimy digitálneho ovládania zvuku, Virtual 
Ambience Control, UniSound

Reproduktory
• Počet skriniek reproduktorov: 3
• Budiče reproduktorov: 2 x 6,5" basový 

reproduktor, 2" výškový reproduktor, 3-smerový
• Typy basového reproduktora: 8" basový 

reproduktor, pasívny
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: zopakovať jednu/všetky/

program, opakovať/náhodne/program
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 40
• Pásma tunera: MW, FM
• Anténa: FM anténa, anténa MW
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• Mikrofón: Konektor mikrofónu
• Vstup PC (Aux in): 2 x RCA (zvuk)

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, USB alarm, 

rádiobudík
• Počet diskov: 3
• Typ vkladania: otočný, 3 CD
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu, ovládanie ozveny

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 28-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link
• Iné: batérie pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/

MW, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: Brazílska portugalčina, 

Španielčina
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 25 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

200 x 314 mm
• Výška hlavného reproduktora: 320 mm
• Šírka subwoofera: 250 mm
• Hĺbka subwoofera: 465 mm
• Výška subwoofera: 330 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 265 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 380 mm
• Výška hlavnej jednotky: 322 mm
• Šírka balenia: 1030 mm
• Hĺbka balenia: 553 mm
• Výška balenia: 413 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Zvukový záznam
• Režimy nahrávania cez USB: okamžité nahrávanie, 

naprogramované skladby, naplánovať rádiový 
program, jeden disk, jedna skladba

• Zdroje nahrávania cez USB: AUX, CD, vstup pre 
mikrofón, tuner, USB

•
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Technické údaje
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* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.

http://www.philips.com

