
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

Mix like a DJ
30 kont. dokst., iPod/iPhone
USB Direct
300 W, paplašināma ar FWP1000

FWP3200D
Ideāla viesību mūzikas sistēma

Pārņemti ar skaņu
Sarīkojiet vistrakāko ballīti! Izmantojot Philips Mini Hi-Fi sistēmas dubulto pagriežamo 
dokstaciju, varat atskaņot un uzlādēt savu iPhone/iPod un sajaukt un "skrečot" mūziku no 
ierīču bibliotēkām. Uzlabotas dīdžeja funkcijas pieejamas arī papildu aplikācijā djay

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Dubulta pagriežama dokstacija iPod/iPhone atskaņošanai un lādēšanai
• Kanālu pārklāšanās, lai pārslēgtu atskaņošanu starp 2 iPod/iPhone
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
• 300 W RMS kopējā izejas jauda

Papildiniet savu viesību mūziku
• Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas sistēmā
• Pielāgojams izvietojums visā mājā
• Dinamisks apgaismojums mūzikas ritmā
• Papildu programma djay, kurā jaukt un "skrečot" iPhone mūziku



 Dubulta pagriežama dokstacija

Dubulta pagriežama dokstacija iPod/iPhone 
atskaņošanai un lādēšanai

Dinamisks apgaismojums

Ļaujieties mūzikas spilgtajiem ritmiem. Satriecoši 
gaismas efekti mirgo dziesmu ritmā, radot papildu 
jautrību. Ja nevēlaties šo apgaismojumu, varat 
vienkārši izslēgt funkciju. Pievienojiet papildu 
spožumu un asumu deju ballītēm, svinībām un 
stilīgiem pasākumiem ar šo satriecošo dinamisko 
apgaismojumu.

MAX Sound

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli 
izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot 
iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu 
pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā 
shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, 
bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un 
skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem 
izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, 
gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs 
audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Papildu programma djay
Papildu programma djay, kurā jaukt un "skrečot" 
iPhone mūziku

Kanālu pārklāšanās

Kanālu pārklāšanās, lai pārslēgtu atskaņošanu starp 2 
iPod/iPhone

Vienkārša iestatīšana
Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas 
sistēmā
FWP3200D/12

Specifikācijas
Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Skaļruņi
• Skaļruņu kārbu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 

5,25" zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinamiskā 

zemfrekvences skaņas pastiprinājuma 3 pakāpes, 
Digitālās skaņas kontroles 4 režīmi

• Kopējā skaņas jauda (RMS): 300 W

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Uztvērēja joslas: FM
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša 
iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība
• Austiņas: 3,5 mm
• Mikrofons: divas mikrofona ligzdas
• USB: USB resurss
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts
• Karaoke: Mikrofona skaļums, atbalss kontrole
• Displeja tips: LCD displejs, VFD displejs

Piederumi
• Tālvadības pults: 13 taustiņi
• Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu
• Kabeļi/savienojums: MP3 saites kabelis, strāvas vads
• Citi: Īsa lietošanas pamācība, tālvadības pults 

baterijas, FM antena
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Iesaiņojuma augstums: 442 mm
• Iesaiņojuma platums: 780 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 430 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 704 x 364 x 

385 mm

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod 

shuffle, iPod touch (2. paaudze), iPod touch 
(3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 
decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.
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