
 

 

Philips
Mini Hi-Fi Sistemi

DJ gibi miks yapın
iPod/iPhone için 30 pimli dock
USB Giriși
300 W, FWP1000 ile 
genișletilebilir

FWP3200D
İdeal parti makinesi

Sesin tutkusu
Mükemmel partinin keyfini çıkarın. Philips Hi-Fi sisteminin ikili döndürülebilir bağlantı istasyonlarıyla 

iPhone/iPod cihazlarından müzik oynatabilir, bu cihazları şarj edebilir, karışık listeler hazırlayabilir ve 

scratch efektini kullanabilirsiniz. Ayrıca, diskjokey uygulamasıyla gelişmiş DJ özelliklerine sahip olabilirsiniz.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• iPod/iPhone cihazınızdan müzik çalmak ve cihazınızı șarj etmek için ikili döndürülebilir bağlantı 

istasyonu
• İki iPod/iPhone arasında çalma geçiși için kanal kısıcılar
• Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• 300 W RMS toplam çıkıș gücü

Parti makinesi müziğinizi genișletin
• Tüm Philips parti makineleri ile kolay kurulum
• Ev için uygun yerleșim
• Ritme uygun dans etmeniz için dinamik aydınlatma
• iPhone cihazınızdan karıșık listeler hazırlamak ve scratch efektini kullanmak için isteğe bağlı 

diskjokey uygulaması



 İkili döndürülebilir bağlantı istasyonu

iPod/iPhone cihazınızdan müzik çalmak ve cihazınızı 
șarj etmek için ikili döndürülebilir bağlantı istasyonu

Dinamik aydınlatma

Müziğin büyüleyici ritmine ayak uydurun. Șarkıların 
ritmiyle uyumlu yanıp sönen hoș ıșıklar, melodilere 
eğlence ve heyecan katar. Ișıkların yanmasını 
istemediğiniz zaman bu özelliği kapatabilirsiniz. Bu 
heyecan verici dinamik ıșıklarla partilere, kutlamalara 
ve etkinliklere büyü ve neșe katın.

MAX Sound

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunușla bas sesleri 
güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır 
ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelișmiș 
elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi 
ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya 
uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen 
sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde 
fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür 
müziğe boyut ekleyen bir artıștır.

İsteğe bağlı diskjokey uygulaması
iPhone cihazınızdan karıșık listeler hazırlamak ve 
scratch efektini kullanmak için isteğe bağlı diskjokey 
uygulaması

Kanal kısıcılar

İki iPod/iPhone arasında çalma geçiși için kanal 
kısıcılar

Kolay kurulum
Tüm Philips parti makineleri ile kolay kurulum
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Teknik Özellikler
Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: USB flash sürücü
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Hoparlörler
• Hoparlör kutularının sayısı: 2
• Hoparlör sürücüleri: 2" tweeter, 5,25" woofer
• Hoparlör güçlendirme: 2 Yollu
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Ses
• Ses Geliștirme: MAX Sound, 3 așamalı Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme, Dijital Ses Kontrolü 4 mod
• Toplam Ses Gücü (RMS): 300 W

Tuner/Alım/İletim
• Anten: FM anteni
• İstasyon hafızaları: 20
• Radyo bantları: FM
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıștır)

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• Mikrofon: ikili mikrofon soketleri
• USB: USB ana bilgisayar
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Kullanılabilirlik
• Karaoke: MIC ses seviyesi, eko kontrolü
• Ekran tipi: LCD ekran, VFD ekran

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: 13 tuș
• Kullanım Kılavuzu: Türkçe
• Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu, güç 

kablosu
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu, uzaktan kumanda 

pilleri, FM anteni
• Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar
• Ambalaj yüksekliği: 442 mm
• Ambalaj genișliği: 780 mm
• Ambalaj derinliği: 430 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 704 x 364 x 385 mm

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod shuffle, iPod touch 2. nesil, 3. nesil 
iPod touch, 4. nesil iPod touch

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
•

* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi 
takdirde ișitme duyunuz zarar görebilir.
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