
 

 

Philips
Minihifijärjestelmä

Miksaa kuin DJ
30-nast. liitäntä iPod/iPhone-
telakalle
USB Direct
300 W, laajennettavissa 
FWP1000:lla

FWP3100D
Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

Hulluna ääneen
Järjestä upeat juhlat tämän minihifijärjestelmän avulla! Kääntyvällä telakalla voit ladata 
iPodin/iPhonen 300 watin RMS-enimmäisteholla ja toistaa musiikkia laitteiden kirjastosta. 
Valinnaisella djay-sovelluksella pistät vauhtia bileisiin missä tahansa!

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• MAX Sound lisää tehoa
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Kokonaislähtöteho 300 W RMS

Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon
• Helppo asentaa
• Joustavaa sijoittelua kotiin
• Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa
• Valinnainen djay-sovellus iPhone-musiikin miksaamiseen ja skrätsäämiseen



 Kääntyvä telakka

Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja 
lataamiseen

Dynaamiset valot

Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa 
vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. 
Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. 
Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla 
valoilla.

MAX-ääni

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa 
äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa 
vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen 
painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen 
ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin 
särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja 
äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja 
äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin 
musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Valinnainen djay-sovellus
Valinnainen djay-sovellus iPhone-musiikin 
miksaamiseen ja skrätsäämiseen

Basso- ja diskanttisäätö
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen 
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja 
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee 
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti 
korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja 
alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja 
matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin 
alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja 
diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä 
kuin haluaa.

Simple Setup
Helppo asentaa
FWP3100D/05

Tekniset tiedot
Äänen toisto
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

• Toistomuodot: USB Flash -asema

Kaiuttimet
• Kaiutinkoteloiden määrä: 2
• Kaiutinelementit: 2" diskanttikaiutin, 5,25" 

bassokaiutin
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Ääni
• Kokonaisääniteho (RMS): 300 W
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 3-

asentoinen Dynamic Bass Boost, MAX-ääni, Basso- 
ja diskanttisäätö

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• Mikrofoni: kaksi mikrofoniliitäntää
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB: USB Host -liitäntä
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö, 

kaiunsäätö
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö, VFD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 13-näppäiminen
• Käyttöopas: suomi
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli, virtajohto
• Muuta: Pikaopas, kaukosäätimen paristot, FM-

antenni
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 17,2 kg
• Nettopaino: 14,9 kg
• Pakkauksen syvyys: 430 mm
• Pakkauksen korkeus: 442 mm
• Pakkauksen leveys: 780 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 704 x 364 x 385

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod shuffle, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 
3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

•

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä 
se voi vaurioittaa kuuloa.
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Miksaa kuin DJ 30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle, USB Direct, 300 W, laajennettavissa FWP1000:lla

http://www.philips.com

