
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

Машина за парти
CD, MP3-CD, USB Direct
Копиране на CD върху USB
240 W, разширяема с FWP1000

FWP2000
Истинска машина за парти

Завладяващ звук
Тази Hi-Fi система FWP2000/12 ви позволява да се наслаждавате на музиката от повече 

източници. Пускайте MP3 и WMA файлове от USB устройства и портативни музикални плейъри, 

както и музика, презаписана от CD на USB устройства. MAX Sound осигурява по-голяма 

мощност, а динамичните светлини внасят допълнително оживление на купона.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Цифров запис на музика от компактдиск върху USB устройство

Обогатете своето звуково изживяване
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
• Обща изходна мощност 300 W RMS

Обогатете музиката от вашата машина за парти
• Лесно съчетаване с всякакви машини за парти от Philips
• Гъвкаво разполагане навсякъде у дома
• Динамични светлини, за да се потопите в ритъма



 Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-впечатляващо 
преживяване при слушане само с натискането на 
един бутон. Сложната електроника на MAX 
Sound калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и силата 

до максимално ниво без изкривяване. Крайният 
резултат е забележимо повишаване - както на 
силата, така и на звуковия спектър - и мощно 
аудио усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

Динамични светлини

Потопете се в зашеметяващия ритъм на музиката. 
Красивите светлини примигват в такт с песните за 
повече забавление и настроение. А ако не искате 
светлини, просто изключете функцията. Внесете 
очарование и тръпка във вашето денс парти, 
тържество или специално събитие с тези 
сензационни динамични светлини.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате достъп до 
повече цифрова музика чрез вградения USB 
Direct.
FWP2000/12

Спецификации
Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 300 W
• Подобрение на звука: MAX Sound, управление 
на цифров звук в 4 режима, 3 нива динамично 
усилване на басите, Incredible Surround, 
виртуално управление на средата

Високоговорители
• Брой тонколони: 1
• Мембрани на високоговорителите: 2" 
високоговорител за високи честоти, 6,5" 
нискочестотен високоговорител

• Подобрен високоговорител: 2-пътен
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Тунер / Приемане / Предаване
• Антена: FM антена
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• Микрофон: две гнезда за микрофон
• USB: USB хост
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Караоке: Сила на звука за вход MIC
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Дистанционно управление: 13-бутонно
• Ръководство за потребителя: Испански, 
португалски (Бразилия), Английски

• Други: Ръководство за бърз старт, батерии за 
дистанционното

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Височина на опаковката: 442 мм
• Ширина на опаковката: 780 мм
• Дълбочина на опаковката: 430 мм
• Бруто тегло: 17,3 кг
• Нето тегло: 15 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 704 x 364 x 

385 мм

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение/разбъркване/програмиране, 
повторение на една/всички/програма

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-
RW, MP3-CD

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Аудиозапис
• Източници за запис - USB: CD
• Режими на запис - USB: незабавно записване, 
един диск, една песен

• Носители за запис: USB устройство
•

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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