
 

 

Philips
Hi-Fi minisystém

Zařízení Party machine
CD, MP3-CD, USB Direct
Ripování CD na USB
240 W, prodloužení pomocí 
FWP1000

FWP2000
Ideální zařízení pro párty

Posedlost zvukem
S tímto Hi-Fi systémem FWP2000/12 si můžete vychutnat hudbu různými způsoby. Přehrávejte 

soubory MP3 a WMA ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů nebo kopírujte hudbu z CD 

na zařízení USB. Funkce MAX Sound poskytuje větší výkon a dynamické světlo dodává glanc pro vaše 

párty.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Ripování hudby z CD na zařízení USB

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Celkový výstupní výkon 300 W RMS

Rozšiřte sbírku hudbu na ideálním zařízení pro párty
• Jednoduché uspořádání s libovolným zařízením pro párty společnosti Philips
• Flexibilní umístění v domě a jeho okolí
• Tančete v rytmu s barevnou hudbou



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité 
zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, 
maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a 
vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí 
stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická 
soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti 

reprodukce bez zkreslení. To má za následek 
slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a 
zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Barevná hudba

Dělejte kroky včas podle úžasného rytmu hudby. 
Skvělá světla blikají do rytmu písní a přidávají 
melodiím na zábavě a vzrušení. Nechcete-li mít světla 
zapnutá, stačí jednoduše tuto funkci vypnout. 
Dodejte touto senzační barevnou hudbou lesk a 
šťávu tanečním večírkům, žhavým oslavám a skvělým 
akcím.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat 
výhodné možnosti připojování několika zdrojů 
digitální hudby prostřednictvím vestavěného 
připojení USB Direct.
FWP2000/12

Specifikace
Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 300 W
• Vylepšení zvuku: MAX sound, 4 režimy nastavení 

zvuku DSC, Tři úrovně nastavení DBB, Incredible 
Surround, Funkce Virtual Ambience Control

Reproduktory
• Počet reproduktorů: 1
• Vinutí reproduktoru: 2" výškový reproduktor, 6,5" 

basový reproduktor
• Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• Mikrofon: dva konektory mikrofonu
• USB: Port USB
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu
• Typ obrazovky: Displej VFD

Příslušenství
• Dálkový ovladač: 13klávesový
• Uživatelská příručka: Španělština, Portugalská, 

Angličtina
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití, baterie pro 

dálkový ovladač
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Výška balení: 442 mm
• Šířka balení: 780 mm
• Hloubka balení: 430 mm
• Hrubá hmotnost: 17,3 kg
• Čistá hmotnost: 15 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

704 x 364 x 385 mm

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný 

výběr / program, opakovat/jedna/vše/program
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku
• Zdroje nahrávání USB: CD
• Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, jediný 

disk, jediná skladba
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
•

* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 
decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.
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