
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

DJ stilius
30 kontaktų „iPod“ / „iPhone“ 
jungtis
„USB Direct“
300 W, išplečiama naudojant 
FWP1000

FWP3200D
Idealus pasirinkimas vakarėliams

Sužavėti garsų
Mėgaukitės pačiu geriausiu vakarėliu dabar. Su „Philips“ Hi-Fi minisistemų dvigubomis besisukančiomis 

stotelėmis galite leisti muziką ir įkrauti „iPhone“ / „iPod“, derinti ir trinti muzikos įrašus iš įrenginių 

bibliotekų. Taip pat galėsite naudotis pažangiomis didžėjaus funkcijomis, jei atsisiųsite muzikos laidų 

vedėjo programą

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Dviguba besisukanti stotelė – žaiskite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“
• Kanalų valdikliai – sukeiskite įrašo perklausą tarp 2 „iPod“/„iPhone“
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• 300 W RMS bendra išvesties galia

Atraskite daugiau galimybių leisdami muziką per vakarėlius
• Paprasta nustatyti bet kokią „Philips“ įrangą vakarėliams
• Patogu įrengti namuose
• Dinaminis apšvietimas – šokite pagal ritmą
• Pasirenkama laidų vedėjo programa – derinkite ir trinkite „iPhone“ muziką



 Dviguba besisukanti stotelė

Dviguba besisukanti stotelė – žaiskite ir įkraukite 
„iPod“ / „iPhone“

Dinaminis apšvietimas

Šokite pagal nepakartojamą muzikos ritmą. Šviesos 
patraukliai mirkčioja pagal melodijų ritmą – šokti bus 
daug smagiau. Kai nenorite, kad šviesos būtų įjungtos, 
galite tiesiog išjungti šią funkciją. Suteikite šokių 
vakarėliams, šaunioms šventėms ir renginiams 
žavesio naudodamiesi šiomis nuostabiomis 
dinaminėmis šviesomis.

„MAX Sound“

„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų 
dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama 
įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko 
paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė 
kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu 
padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo 
be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas 
spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso 
augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Pasirenkama laidų vedėjo programa
Pasirenkama laidų vedėjo programa – derinkite ir 
trinkite „iPhone“ muziką

Kanalų valdikliai

Kanalų valdikliai – sukeiskite įrašo perklausą tarp 2 
„iPod“/„iPhone“

Paprastas nustatymas
Paprasta nustatyti bet kokią „Philips“ įrangą 
vakarėliams
FWP3200D/12

Specifikacijos
Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio dėžių skaičius: 2
• Garsiakalbiai: 2 col. aukštų dažnių siųstuvas, 5,25 

col. žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Garsas
• Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis 

žemųjų dažnių stiprinimas 3 žingsniais, 
Skaitmeninio garso reguliavimas 4 režimais

• Bendra garso galia (RMS): 300 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo diapazonas: FM
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas 
nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• Mikrofonas: du mikrofono lizdai
• USB: USB jungtis
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Karaoke: MIC garsumas, aido valdiklis
• Ekrano tipas: LCD ekranas, VFD ekranas

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 13 mygtukų
• Vartotojo vadovas: lietuvių
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas, Maitinimo 

laidas
• Kita: Greitos pradžios vadovas, nuotolinio valdymo 

pulto baterijos, FM antena
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Pakuotės aukštis: 442 mm
• Pakuotės plotis: 780 mm
• Pakuotės gylis: 430 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 704 x 364 x 385

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini”, „iPod 

nano“, „iPod“ maišymas, „iPod touch” (2-oji karta), 
„iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji 
karta)

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

* Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti 
pavojų jūsų klausai.
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