
 

 

Philips
Mini HiFi systém

Mixuj ako DJ
30-kolíkový dok pre iPod/iPhone
USB Direct
300 W, rozšíriteľné zariadením 
FWP1000

FWP3200D
Ideálne zariadenie na večierky

Posadnutí zvukom
Urobte si dokonalú párty. Pomocou dvojice otočných dokov tohto mini Hi-Fi systému 
Philips môžete prehrávať a nabíjať zariadenia iPhone/iPod a pritom mixovať a skrečovať 
hudbu z knižníc týchto zariadení. DJ aplikácia vám poskytne špičkové funkcie pre DJov

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Dva otočné doky na prehrávanie a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone
• Prelínače kanálov na prepínanie prehrávania medzi dvoma zariadeniami iPod/iPhone
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• 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
• Voliteľná djay aplikácia na mixovanie a skrečovanie hudby z iPhonu



 Dva otočné doky

Dva otočné doky na prehrávanie a nabíjanie 
zariadenia iPod/iPhone

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.

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.

Voliteľná djay aplikácia
Voliteľná djay aplikácia na mixovanie a skrečovanie 
hudby z iPhonu

Prelínače kanálov

Prelínače kanálov na prepínanie prehrávania medzi 
dvoma zariadeniami iPod/iPhone

Jednoduché nastavenie
Jednoduché nastavenie a používanie so všetkými 
zábavnými zariadeniami značky Philips
FWP3200D/12

Technické údaje
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

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

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

5,25" basový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, 3 krokový 

dynamický bass boost, 4 režimy digitálneho 
ovládania zvuku

• Celková sila zvuku (RMS): 300 W

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

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

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

Vybavenie a vlastnosti
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu, ovládanie ozveny
• Typ displeja: LCD displej, Displej VFD

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 13 tlačidiel
• Manuál používateľa: Slovenčina
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link, sieťový kábel
• Iné: Stručná príručka spustenia, batérie pre 

diaľkové ovládanie, FM anténa
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Výška balenia: 442 mm
• Šírka balenia: 780 mm
• Hĺbka balenia: 430 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 704 x 364 x 385 mm

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

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

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

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