
µεση αντιγραφή και αναπαραγωγή µουσικ
Ά ής
για αδιάκοπη απόλαυση
Το FWM377 προσφέρει θήκη 3 δίσκων CD και προσφέρει 30 ώρες αδιάκοπης 
αναπαραγωγής και δυνατότητα αντιγραφής όλης της µουσικής σας - από CD, κασέτες 

και ραδιόφωνο - απευθείας σε µια συσκευή USB. Επιπλέον, ο ήχος Max και η δυναµική 

ενίσχυση των µπάσων εξασφαλίζουν εξαιρετικό ήχο!

∆υνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Συνολική ισχύς RMS 240W
• Σύστηµα ηχείων δύο δρόµων µε ανάκλαση µπάσων για δυνατό ήχο

Εµπλουτίστε την ηχητική σας εµπειρία
• Ήχος MAX για άµεση αύξηση της ισχύος
• ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων
• Incredible Surround™ για µεγαλύτερη απόλαυση ήχου
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις του στυλ µουσικής

Συνεχής απόλαυση της αγαπηµένης σας µουσικής

• Αναπαραγωγή µουσικής WMA, MP3 και CD από θήκη 3 δίσκων CD
• Αντιγραφή µουσικής από CD, ραδιόφωνο και κασέτα σε συσκευή USB
• Αναπαραγωγή µουσικής MP3-CD για 30 ώρες
• Ο δέκτης ραδιοφώνου διαθέτει 40 προεπιλογές για επιπλέον ευκολία
• Στερεοφωνικό κασετόφωνο
Philips
Mini Σύστηµα Hi-Fi MP3
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Ήχος
• Συνολική ισχύς ήχου (RMS): 240 W
• Ισχύς εξόδου: Μουσική ισχύς 480W
• Βελτιώσεις ήχου: Ήχος MAX, ∆υναµική 

ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων, 4 τρόποι λειτ/γίας 
ψηφ. ελέγχου ήχου, Incredible Surround

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 2 δρόµων, Γούφερ 5,2 ιντσών, 

Τουίτερ 2 ιντσών, Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση 
µπάσων

• Αριθµός µεγαφώνων: 2

Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος τοποθέτησης: Τρισδιάστατο καρουσέλ
• Αριθµός δίσκων: 3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Λειτουργίες USB Direct: ∆ιαγραφή, Γρήγορη 

κίνηση πίσω/Γρήγορη προώθηση, 
Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούµενο/Επόµενο, 
Αναπαραγωγή προγράµµατος, Επανάληψη, 
Τυχαία αναπαραγωγή, ∆ιακοπή λειτουργίας

• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: 
Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραµµα, Λειτουργία 
Shuffle, ∆υνατ. προγραµµατισµού 40 κοµµατιών

• Αριθµός κασετοφώνων: 1
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόµατη 

διακοπή

Εγγραφή ήχου
• Εγγραφή δεδοµένων: Συσκευή USB, Κασέτα
• Λειτουργίες εγγραφής USB: Άµεση εγγραφή, Π

ρογραµµατισµένα κοµµάτια, Προγραµµατισµός 
ραδιοφ. προγράµµατος, Ένας δίσκος, Ένα 
κοµµάτι

• Πηγές εγγραφής USB: Aux, CD, Κασέτα, 
∆έκτης

• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισµένη 
έναρξη για εγγραφή CD

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Προσυντονισµένοι σταθµοί: 40

• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)
• RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράµµατος, Κείµενο 

ραδιοφώνου, Ρολόι RDS, Όνοµα σταθµού

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή Aux εισ.: Line-in
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Μικρόφωνο: Υποδοχή µικροφώνου
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW
• USB: Host USB

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξύπνηµα µε CD, Ξυπνητήρι USB, 

Ξύπνηµα από ράδιο, Χρονοδιακ. αυτ. διακοπής 
λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: FTD
• Ενδείξεις: Τρόπος λειτουργίας DIM
• Karaoke: Ένταση µικροφώνου
• Ρεύµα Eco κατά την αναµονή: 1 watt

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Κεραία FM/MW, 

Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Οδηγός 
γρήγορης χρήσης

• Τηλεχειριστήριο: 23 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες 
AA

• Εγγύηση: Έκδοση σε όλες τις γλώσσες
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

265 x 310 x 384 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

273 x 310 x 204 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

640 x 413 x 496 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 14.9 κ.

Τάση
• Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 
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ήκη 3 δίσκων CD

ντιγραφή όλων σε USB
ε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να ακούσετε όλο το 

ουσικό σας περιεχόµενο στο Hi-Fi σας απευθείας από 
ο φορητό MP3 player. Απλά, αντιγράψτε το επιθυµητό 
ουσικό περιεχόµενο από CD, κασέτες και ραδιόφωνο 
 τη line-in µουσική από το σύστηµα απευθείας στη 
υσκευή USB. Αποθηκεύστε τις αγαπηµένες σας 
ασέτες και µετατρέψτε το περιεχόµενο σε ΜΡ3 - 
ωρίς να χρησιµοποιήσετε PC. Προρυθµίσετε την 
γγραφή ραδιοφωνικής εκποµπής µε χρονοδιακόπτη 
το σύστηµα και αυτό θα πραγµατοποιήσει αυτόµατη 
γγραφή της εκποµπής στη συσκευή USB.

0 ώρες µουσικής MP3-CD

χος MAX
 τεχνολογία  MAX Sound παράγει άµεση ενίσχυση 

ων µπάσων, µεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και 
ηµιουργεί την πιο εντυπωσιακή εµπειρία ακρόασης µε 
ο απλό πάτηµα ενός κουµπιού. Το εξελιγµένο 
λεκτρονικό κύκλωµα βαθµονοµεί τις ισχύουσες 
υθµίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άµεσα τα 
πάσα και την ένταση στο µέγιστο επίπεδο, χωρίς 
αραµόρφωση. Τόσο το φάσµα του ήχου όσο και η 
νταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναµη σε 
ποιαδήποτε µουσική.

υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων

ncredible Surround™
ο Incredible Surround είναι µια τεχνολογία ήχου της 
hilips που µεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για 
α σας βυθίσει στον ήχο.  Mιξάρει τους ήχους των 
ριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση 
ου δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόµενο ήχο. 
υτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την 
τερεοφωνική απόδοση και δηµιουργεί µια φυσικότερη 
χητική διάσταση. Το Incredible Surround σάς επιτρέπει 
α έχετε απόλυτη εµπειρία surround ήχου µε 
εγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση 
ρόσθετων ηχείων.

λεγχος ψηφιακού ήχου
o Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή 
ρορυθµίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό -  για τον 
αλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ µουσικής. Κάθε 
ειτουργία χρησιµοποιεί τεχνολογία γραφικής 
σοστάθµισης για αυτόµατη ρύθµιση της ισορροπίας του 
χου και ενίσχυση των πιο σηµαντικών συχνοτήτων 
χου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο 
πακρο τη µουσική σας, ρυθµίζοντας µε ακρίβεια την 
σορροπία του ήχου ανάλογα µε το είδος της µουσικής 
ου ακούτε.
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