
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

600 W
subwoofer

FWM608
Potężny dźwięk

z USB Rip Plus
Odtwarzaj, zgrywaj i nigdy więcej nie przegap swoich ulubionych programów radiowych! 
Model FWM608 pozwala zgrywać pliki muzyczne na urządzenie USB. Najlepszy system 
basów i wirtualny dźwięk przestrzenny – życie to jeden, nieprzerwany koncert!

Muzyka MP3 z wielu źródeł
• Odtwarzanie płyt CD z plikami WMA i MP3
• Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB
• Odtwarzanie utworów z urządzenia USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Całkowita moc wyjściowa 600 W RMS
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Podwójny wzmacniasz zapewnia lepszą jakość dźwięku

Odkryj w sobie gwiazdę piosenki
• Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke

Łatwa obsługa
• Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania muzyki WMA/MP3
• Zegar, budzik i sleeptimer
• 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.

Odtwarzanie płyt CD z plikami WMA i 
MP3
Odtwarzanie płyt CD z plikami WMA i MP3

MP3 Link do przenośnej muzyki
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.

Zgrywanie muzyki na urządzenie USB
Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na 
urządzenie USB
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Dźwięk
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 600 W
• Moc wyjściowa (RMS): 4 x 105 W/kan. + 180 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, 3-

stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Incredible 
Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 
Virtual Ambience Control

• Moc wyjściowa: 600 W RMS

Głośniki
• Ilość głośników: 3
• Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, System 

Bass Reflex, Niskotonowy 6,5 cala
• Przetwornik subwoofera: Głośnik niskotonowy 8"
• Typ subwoofera: Pasywny

Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy 

zmieniacz CD
• Ilość płyt: 3
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 40 
ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., 
Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie 
odtwarzanie do przodu/do tyłu, Przeszukiwanie 
nast./poprzed. albumu, Odtw. wielokr./ścieżki/
wszys./płyty, Odtwarzanie wielokrotne/losowe/
zaprogr.

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zatrzymywanie, 
Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie losowe, Usuwanie

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane 
utwory, Harmonogram programów radiowych, 
Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór

• Źródła nagrywania przez złącze USB: Płyta CD, 
Tuner, Gniazdo mikrofonu, Aux

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)
• RDS: Radio Text, Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście RCA AUX, Przewód stereo 

do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm
• USB: Host USB
• Mikrofon: Dwa gniazda mikrofonowe
• Inne połączenia: Antena FM, Antena zakresu fal ŚR.

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie z urządzenia USB, Budzenie radiem, 
Wyłącznik czasowy

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: FTD
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania
• Karaoke: Głośność mikrofonu, Regulacja echa

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: 36-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Instrukcja obsługi: 16 języków
• Skrócona instrukcja obsługi: 16 języków
• Gwarancja: Wersja globalna
• Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., 

Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód 
zasilający

• Przewody: Przewód liniowy MP3

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

265 x 345 x 356 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

230 x 345 x 279 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 270 x 345 x 396 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 27 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1155 x 480 x 396 mm

Zasilanie
• Zasilanie: 200–240 V
•
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