
 

 

Philips
Mini HiFi systém

Zariadenie na večierky
CD, MP3-CD, USB Direct
Konvertujte zvuk z CD na USB
240 W, rozšíriteľné zariadením 
FWP1000

FWP2000
Ideálne zariadenie na večierky

Posadnutí zvukom
Mini Hi-Fi systém Philips FWP2000/12 vám umožní vychutnať si hudbu rôznymi spôsobmi. Môžete 

prehrávať súbory MP3 alebo WMA zo zariadení USB a prenosných hudobných prehrávačov alebo 

konvertovať hudbu z diskov CD do zariadenia USB. Technológia MAX Sound vytvára skutočne 

výkonný zvuk a vďaka dynamickému osvetleniu získajú vaše večierky ten správny náboj.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Extrahovanie hudby z diskov CD do zariadenia USB

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
• Celkový výstupný výkon 300 W RMS

Rozšírte možnosti svojho prehrávača hudby na večierkoch
• Jednoduché nastavenie a používanie so všetkými zábavnými zariadeniami značky Philips
• Flexibilné umiestnenie kdekoľvek v dome
• Dynamické osvetlenie pre noc plnú tanca



 Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie 
intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a 
vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to 
všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované 
elektronické obvody presne zmerajú existujúce 
zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez 

skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie 
zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie 
zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Dynamické osvetlenie

Nechajte sa unášať hypnotickým rytmom hudby. 
Štýlové svetlá blikajú do rytmu vašich skladieb a 
vytvárajú lepšiu zábavu a vzrušujúcu atmosféru. Ak 
práve osvetlenie nepotrebujete, môžete túto funkciu 
vypnúť. Tieto úžasné dynamické svetlá dodajú vašim 
tanečným večierkom, búrlivým oslavám aj príjemným 
stretnutiam jedinečné čaro.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete 
vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti 
väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané 
rozhranie USB Direct.
FWP2000/12

Technické údaje
Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 300 W
• Vylepšenie zvuku: MAX Sound, 4 režimy 

digitálneho ovládania zvuku, 3 krokový dynamický 
bass boost, Incredible Surround, Virtual Ambience 
Control

Reproduktory
• Počet skriniek reproduktorov: 1
• Budiče reproduktorov: 2" výškový reproduktor, 

6,5" basový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Predvolené stanice: 20
• Pásma tunera: FM
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• Mikrofón: dva konektory pre mikrofón
• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 13 tlačidiel
• Manuál používateľa: Španielčina, Brazílska 

portugalčina, Slovenčina
• Iné: Stručná príručka spustenia, batérie pre 

diaľkové ovládanie
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Výška balenia: 442 mm
• Šírka balenia: 780 mm
• Hĺbka balenia: 430 mm
• Hmotnosť brutto: 17,3 kg
• Čistá hmotnosť: 15 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 704 x 364 x 385 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/

program, zopakovať jednu/všetky/program
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam
• Zdroje nahrávania cez USB: CD
• Režimy nahrávania cez USB: okamžité nahrávanie, 

jeden disk, jedna skladba
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
•

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.
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