
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

Zenedoboz
CD, MP3-CD, USB Direct
Zene rippelése CD-ről USB-re
240 W, bővíthető az FWP1000-
rel

FWP2000
Az ideális zenei rendszer bulikhoz

A hangzás bűvöletében
Az FWP2000/12 Hi-Fi rendszer segítségével többféle módon élvezheti a zenét. Lejátszhat MP3 és 

WMA fájlokat USB eszközökről és hordozható zenelejátszókról, és CD-zenét is rippelhet USB 

eszközökre. A MAX Sound rendszer nagyobb teljesítményt biztosít, a dinamikus fényhatások pedig 

feldobnak minden bulit.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Rippeljen zenét CD-ről USB készülékekre

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• 300 W kimeneti RMS összteljesítmény

Tágítsa a zene hatását az összejöveteleken
• A Philips zenedobozok egyszerűen beállíthatók
• Rugalmasan elhelyezhető a ház bármely pontján
• Dinamikus fényhatások - tartsa a ritmust!



 Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, 
maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb 
zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, 
azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra 

fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A 
végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető 
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és 
jelentősen feljavít minden zenét.

Dinamikus fényhatások

Igazítsa tánclépéseit a zene ritmusához! Látványos 
fények gyúlnak fel a zene ritmusára, mozgalmasabbá 
téve a zenehallgatást. Ha megunta a fényhatásokat, 
egyszerűen kapcsolja ki a funkciót. Pörgesse fel a 
bulikat, pezsdítse fel az ünnepléseket a szenzációs 
dinamikus fényhatásokkal!

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.
FWP2000/12

Műszaki adatok
Hangzás
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 300 W
• Hangzásjavítás: MAX Sound, Digitális 

hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus 
basszuskiemelés 3 lépésben, Incredible Surround, 
virtual ambience vezérlés

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 1
• Hangsugárzó-meghajtók: 2"-es magashangszóró, 

6,5"-es mélyhangszóró
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
• Hangszórótípusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Programhelyek: 20
• Hangolási sávok: FM
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• Mikrofon: kettős mikrofonaljzat
• USB-vel: USB-gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Karaoke: Mikrofon hangereje
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Távvezérlő: 13 gomb
• Felhasználói kézikönyv: spanyol, B-portugál, angol
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, elemek 

a távvezérlőhöz
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Csomag magassága: 442 mm
• Csomag szélessége: 780 mm
• Csomag mélysége: 430 mm
• Bruttó tömeg: 17,3 kg
• Nettó tömeg: 15 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 704 x 364 x 

385 mm

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Audiolejátszás
• Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen 

sorrendű/programozott, Ismétlés: egy/mind/
programozott

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• USB felvételi források: CD
• USB felvételi módok: azonnali felvétel, egyetlen 

lemez, egyetlen zeneszám
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
•

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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