
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

300 W

FWP3200D
Idealne urządzenie na imprezę

Fascynacja Dźwiękiem
Rozkręć doskonałą imprezę. Korzystając z dwóch obracanych podstawek dokujących miniwieży Hi-Fi 

firmy Philips, można ładować urządzenia iPhone/iPod oraz odtwarzać, skreczować i miksować zapisaną 

w nich muzykę. Dzięki specjalnej aplikacji można korzystać z zaawansowanych funkcji didżejskich.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Podwójna, obrotowa podstawka dokująca umożliwiająca odtwarzanie muzyki z urządzenia 

iPod/iPhone i ładowanie go
• Tłumiki kanałów umożliwiające zamienne odtwarzanie zawartości z 2 urządzeń iPod/iPhone
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

Więcej muzycznych możliwości podczas imprez
• Prosta konfiguracja ze wszystkimi urządzeniami firmy Philips na imprezę
• Możliwość ustawienia w różnych miejscach domu
• Dynamiczne oświetlenie ułatwia taniec w rytm muzyki
• Opcjonalna aplikacja didżejska umożliwiająca miksowanie i skreczowanie muzyki z urządzenia 

iPhone



 Dwie obracane podstawki dokujące

Podwójna, obrotowa podstawka dokująca 
umożliwiająca odtwarzanie muzyki z urządzenia 
iPod/iPhone i ładowanie go

Dynamiczne oświetlenie

Wkrocz w olśniewający świat muzyki. Światła migają 
w rytm utworów, sprawiając, że słuchanie muzyki 
jest jeszcze przyjemniejsze. Jeśli nie chcesz, aby 
światła były włączone, możesz po prostu wyłączyć tę 
funkcję. Te rewelacyjne dynamiczne światła dodadzą 
splendoru i pikanterii zabawom tanecznym, gorącym 
imprezom i innym interesującym wydarzeniom.

Funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy 
głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu 
muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej 
jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia 
głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność 
do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co 
dodaje dynamiki każdej muzyce.

Opcjonalna aplikacja didżejska
Opcjonalna aplikacja didżejska umożliwiająca 
miksowanie i skreczowanie muzyki z urządzenia 
iPhone

Tłumiki kanałów

Tłumiki kanałów umożliwiające zamienne 
odtwarzanie zawartości z 2 urządzeń iPod/iPhone

Prosta konfiguracja
Prosta konfiguracja ze wszystkimi urządzeniami firmy 
Philips na imprezę
FWP3200D/12

Dane techniczne
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

Głośniki
• Liczba głośników: 2
• Przetworniki głośn.: Wysokotonowy 2 cale, 

Niskotonowy 5,25 cala
• Funkcje i cechy głośników: dwudrożne
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, 3-

stop. dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby 
cyfrowej korekcji dźwięku

• Całkowita moc dźwięku (RMS): 300 W

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pamięć stacji: 20
• Pasma tunera: FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Mikrofon: dwa gniazda mikrofonowe
• USB: Host USB
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD, Wyświetlacz 

VFD

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: 13 przycisków
• Instrukcja obsługi: angielski
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link, przewód zasilający
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi, baterie do pilota 

zdalnego sterowania, Antena FM
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Wysokość opakowania: 442 mm
• Szerokość opakowania: 780 mm
• Głębokość opakowania: 430 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

704 x 364 x 385 mm

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod 

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

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
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