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 που αντιλαµβάνονται την αξία της τεχνολογίας και των βελτιώσεων που 

ο FWM75 είναι ιδανικό. Βυθιστείτε στη δύναµη της τεχνολογίας wOOx και 

λοκληρωτικά την αγαπηµένη MP3 µουσική σας µε ισχυρό και πλούσιο ήχο.

ός ήχος που ακούτε και νιώθετε
ς µουσικής 2 x 150 W RMS/ 2 x 300 W/4000 W PMPO
ιακός ενισχυτής Class ‘D’ για ποιοτική απόδοση ήχου
ία τεχνολογίας στερεοφωνικού ήχου wOOx Tech στην πρόσοψη

σότερες ώρες ακρόασης, µεγαλύτερη απόλαυση
η 3 δίσκων για αναπαραγωγή WMA/MP3-CD
ρες µουσικής WMA-CD ή 30 ώρες µουσικής MP3-CD
ετόφωνο dual logic µε αυτόµατη αναστροφή

ι για gaming
εση GamePort στην κονσόλα παιχνιδιών σας
ουργίες ήχου παιχνιδιών για διάφορους τύπους παιχνιδιών
-IT για τη µίξη ήχου παιχνιδιών µε την αγαπηµένη σας µουσική
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Ήχος
• Ισχύς: Ισχύς 2 x 300 W
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 

Τεχνολογία wOOx, Incredible Surround, Έλεγχος 
ψηφιακού ήχου, Εικονικός έλεγχος 
περιβάλλοντος, Ήχος παιχνιδιού, MIX-IT

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 3 δρόµων, Σύστηµα ηχείων µε 

ανάκλαση µπάσων, Γούφερ 6,5 ιντσών, 
Ακτινοβολητής µπάσων wOOx, Τουίτερ 2", 
Piezo, Αποσπώµενες γρίλιες ηχείων

• Αριθµός µεγαφώνων: 2

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA
• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Καρουσέλ 3 CD
• Αριθµός δίσκων: 3
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 

κίνηση εµπρός/πίσω, Αναζήτηση επόµενου/
προηγ. κοµµατιού, Επανάληψη/ένα/όλα/
πρόγραµµα, Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραµµα, 
∆υνατότητα προγραµµατισµού 99 κοµµατιών

• Τεχνολογία κασετοφώνων: Logic
• Αριθµός deck: 2
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόµατη 

διακοπή λειτουργίας

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισµένη 

έναρξη για εγγραφή CD, Αυτόµατος έλεγχος 
στάθµης εγγραφής

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)
• Προρυθµίσεις σταθµών: 40
• RDS: Όνοµα σταθµού, Ρολόι RDS, Radio Text, 

Τύπος προγράµµατος, Ειδήσεις

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος Aux: Είσοδος, Gameport
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας σύνθετου 

σήµατος (CVBS), Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι 

ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόµατης 
διακοπής λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: FTD
• Eco Power Standby: 1 watt
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM, κοµµάτι, ώρα, 

ηµεροµηνία, Λειτουργίες Cd, αριθµός άλµπουµ, 
ονοµασία άλµπουµ

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: 32 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες AA
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Κεραία FM/MW

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 265 x 322 x 390 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

240 x 358 x 230 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

624 x 412 x 510 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 20.5 κ.

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
•
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MP3/WMA  
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