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 a mély hangokat, érezze a különbséget!

a technológiai újítások kedvelőinek minden igényét kielégíti. Merüljön el a 

nológia csodáiban, és élvezze kedvenc MP3 és WMA zenéjét dinamikus és 

zásban.

ljes hang, amit hall és érez
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
50W RMS/ 2 x 300W teljesítmény/4000W PMPO
ől sugárzó wOOx technológiájú hangfalak

 tovább hallgatja, annál jobban élvezi
ezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához

kai kétkazettás egység automatikus ismétléssel
rányi WMA-CD vagy 30 órányi MP3-CD zene lejátszása

at a játék!
eport csatlakozó a játékkonzolához

gmódok a különböző játékokhoz
-IT a játék hangjainak keveréséhez kedvenc zenéjével
 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

MP3/WMA

FWM75



 

Hang
• Kimenő teljesítmény: 2 x 300 W zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

wOOx technológia, Incredible Surround, Digitális 
hangszabályzás, Virtual Ambience Control, 
Játékhang, MIX-IT

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3 utas, Mélyhang-kiemeléses 

hangszórórendszer, 6,5" mélynyomó, wOOx 
mélyhangsugárzó, 2"-es magassugárzó, Piezo, 
Levehető hangszórórácsok

• Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA
• Betöltő típus: 3 CD forgótár
• Lemezek száma: 3
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: 
egy/mind/program, Ismétlés: egy/lemez/program, 
99 darab programozható műsorszám

• kazettaegységes technológia: Logikai
• Deckek száma: 2
• Kazettalejátszási módok: Teljesen automatikus 

megállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, 

Könnyű beállítás (Plug & Play)
• Állomásbeállítások: 40
• RDS: Állomásnév, RDS órabeállítás, Rádiótext, 

Programtípus, Hírek

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Bemenő vonal, Gameport
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: Kompozit video kimenet 

(CVBS), FM antenna, MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM üzemmód, Műsorszám, idő, 

dátum, CD funkciók, album száma, album neve

Tartozékok
• Távvezérlő: 32 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 322 x 390 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

240 x 358 x 230 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

624 x 412 x 510 mm
• Súly csomagolással együtt: 20 5 kg

Áram
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1W
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
•

Mini Hi-Fi rendszer
MP3/WMA  
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rősítő vesz egy analóg jelet, 
majd a jelet digitálisan felerősíti. A 
 demodulációs szűrőbe, és 
menet. A felerősített digitális 
ó minden előnyét biztosítja, a jobb 
rtve. Ráadásul a D osztályú 
 mint 90%-kal nagyobb a 
agyományos AB erősítőknek. Ez a 
elyigényű, erőteljes erősítőt 
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