
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

FWM600D
MP3-CD muzika mėgaukitės raiškiu garsu

su „USB Direct“
Su FWM197 galite iki dešimties valandų be pertraukos mėgautis CD / MP3 / WMA 
muzika. Nešiojamajame grotuve esančiais įrašais mėgaukitės namuose – naudodami „USB 
Direct“ ir MP3 grotuvą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 120 W RMS bendra išvesties galia
• 2 juostų „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema perteikia galingą garsą
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Nepertraukiamas mėgavimasis mėgstama muzika
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• 10 valandų MP3-CD muzikos
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• MW / FM skaitmeninis imtuvas su stočių nustatymo funkcija
• Stereo kasečių dėklas



 120 W RMS
Ši sistema turi 120 W RMS bendros išvesties 
galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis 
garso galios matavimo vienetas arba vatais 
matuojama elektros energija, kuri yra 
perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. 
Elektros energijos kiekis, perduodamas į 
garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia 
generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo 
didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

2 juostų „Bass Reflex“ sistema
2 juostų „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema 
perteikia galingą garsą

Stereo kasečių dėklas
Stereo kasečių dėklas

„USB Direct“
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

MP3 sąsaja
„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

10 valandų MP3-CD muzikos
MP3 („MPEG 1 Audio layer-3“) yra revoliucinė 
glaudinimo technologija, kurios pagalba didelės 
skaitmeninės muzikos bylos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai 
nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo 
standartiniu garso glaudinimo formatu, 
naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, 
leidžiančiu greitai ir lengvai persiųsti garso bylą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 

dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninio garso valdymas
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Optimal“, „Jazz“, „Rock“, 
„Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti 
įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. 
Kiekvienas režimas naudoja grafinio 
suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai 
suderina garso balansą ir padidina svarbiausius 
jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. 
Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda 
mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso 
balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 120 W
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių 

siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių 
atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis

• Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas
• Diskų skaičius: 1
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Stabdyti, Groti atsitiktine 
tvarka

• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/
programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą

• Programuojami takeliai: 20
• Dėklų skaičius: 1
• Kasetės dėklo technologija: Mechaninė
• Kasetės grojimo režimai: Automatinis sustabdymas

Garso įrašymas
• Įrašų laikmena: Kasetė
• Įrašymo į juostą pagerinimas: Sinchroniškas CD 
įrašymo paleidimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• „Auto Store“
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: LCD
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis: 3,5 mm stereo
• USB: USB jungtis
• Garso jungtys: RCA AUX įvesties lizdas

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Garantijos 

knygelė, Greito naudojimosi vadovas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

220 x 292 x 285 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

730 x 348 x 275 mm
• Svoris su pakuote: 11,2 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 200-240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 2W
•
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