
 

 

Philips
Mini HiFi systém

600 W
subwoofer

FWM608
Výkonný zvuk

s funkciou USB Rip Plus
Prehrávajte, kopírujte a konvertujte hudbu a nikdy nezmeškajte obľúbené rozhlasové programy! Model 

FWM608 vám umožní kopírovať a konvertovať hudobné súbory na zariadenie USB. Vďaka výkonným 

basom a virtuálnemu priestorovému zvuku bude váš život ako úžasný a nikdy nekončiaci koncert!

Hudba MP3 z viacerých zdrojov
• Kompatibilný s diskami CD s WMA a MP3
• Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, rádia a systému karaoke na zariadenie USB
• Prehrávanie skladieb zo zariadenia USB
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Celkový výstupný výkon 600 W RMS
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon

Staňte sa speváckou senzáciou
• Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Jednoduché používanie
• Menič na 3 disky CD na prehrávanie hudby WMA/MP3-CD
• Hodiny, budík a časovač vypnutia
• 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.

Kompatibilný s WMA a MP3 CD
Kompatibilný s diskami CD s WMA a MP3

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu
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.

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): 600 W
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 105 W/kanál + 180 W
• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, 3 krokový 

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

• Výstupný výkon: 600 W RMS

Reproduktory
• Počet reproduktorov: 3
• Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 

Systém repr. Bass Reflex, 6,5" basový reproduktor
• Ovládač subwoofera: 8" basový reproduktor
• Typ subwoofera: Pasívny

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Otočný, 3 CD
• Počet diskov: 3
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: 40-programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné 
prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Zopakovať 
jednu/všetky/program, Opakovať/Preskakovať/
Programovať

• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 
Zastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Rýchle 
pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, 
Opakovať, Náhodný výber, Odstrániť

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
• Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, 

Naprogramované skladby, Naplánovať rádiový 
program, Jeden disk, Jedna skladba

• Zdroje nahrávania cez USB: CD, Tuner, Vstup pre 
mikrofón, Aux

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 40

• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)
• RDS: Rádio Text, Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA, 3,5 mm 

stereo vstup – pripojenie MP3
• USB: USB hostiteľ
• Mikrofón: Dvojité konektory pre mikrofón
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, USB alarm, Rádiobudík, Časovač 

vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: FTD
• Označenia: Režim DIM
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu, Ovládanie ozveny

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 36-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Stručná príručka spustenia: 16 jazykov
• Informácie o záruke: Globálna verzia
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Batérie 

pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel
• Káble: Vstupný kábel pre MP3

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

265 x 345 x 356 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

230 x 345 x 279 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 270 x 345 x 396 mm
• Váha vrátane balenia: 27 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1155 x 480 x 396 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 200-240 V
•
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