
HiFi Systeem

FW768P
Mini HiFi Systeem met 
Dolby Pro-Logic Surround

• Uitgangsvermogen van 2 x 40/80 W RMS/muziek 
20/40 center en 2x10/20 surround.

• Dolby Pro-Logic Surround voor bioscoopgeluid in de 
eigen woonkamer.

• Sound Navigatie met 26 persoonlijke klankkleurinstellingen.
• Regelbare ‘Incredible Surround’ geeft een unieke, ruimtelijke stereoweergave.
• Tuner/timer met RDS en 40 voorkeurzenders.
• Karaoke mogelijkheden door regelbare microfoonaansluiting.
• Cassettedeck met ‘high speed dubbing’, tiptoetsbediening, autoreverse.
• Programmeerbare 3-disc CD wisselaar (CD-RW af te spelen).
• Elektrische digitale uitgang voor kopiëren CD naar CD recorder.
• Twee-weg magnetisch afgeschermde front luidsprekers.
• Center en surround luidsprekers bijgeleverd.
• Afmetingen (b x h x d):

Set: 270 x 310 x 400 mm.
Front boxen: 240 x 310 x 300 mm.
Center boxen: 260 x 140 x 240 mm.
Surround boxen: 220 x 100 x 220 mm.

(subwoofer niet bijgeleverd)
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Demo stand uitschakelbaar door 5 seconden

op de ’stop’ toets te drukken.



HiFi Systeem

FW768P

Compact disc
Digitaal/analoog omzetter : bitcheck
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruisverhouding 

(dynamisch bereik) : 86 dB
Jank en jengel : nihil (kwartssturing)

Tuner
Golfbereiken : FM 87,5 - 108 mHz

: LG 153 - 279 kHz
: MG 531 - 1602 kHz

Gevoeligheid : 4 microvolt
Antenne-aansluiting : 75 ohm coax (FM)

Versterker
Uitgangsvermogen 6 ohm,

10%, 1 kHz : muziek 2 x 80 W
: RMS 2 x 40 W

Frequentiebereik : 40 - 20.000 Hz (+ 2 dB)
Ingangsgevoeligheid 
extra ingang (aux) : 350 mV bij 47 kohm
Uitgangen
Digitaal max. uitgangsniveau : 0,5 V pp (IEC 958)
Belastingsimpedantie : 75 ohm
Line-out : 350 mV bij 47 kohm
Subwoofer pre line-out : 1,5 V max. bij 2 kohm,

20 - 20.000 Hz
Surround pre line-out : cinch
Luidsprekers : 6 ohm click-fit.
Hoofdtelefoon : 32 - 1.000 ohm, 3,5 mm
Microfoon : 3,5 mm met mix mogelijkheid

Cassetterecorders
Cassettesoort : ferro, chroom
Frequentiebereik : 80 - 13.000 Hz
Jengel : 0,4 % (DIN)

Luidsprekerboxen Front
Type : twee-weg bassreflex
Frequentiebereik : 60 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : 80/40 W
Impedantie : 6 ohm

Luidsprekerboxen Center
Type : full-range
Frequentiebereik : 60 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : 40/20 W
Impedantie : 12 ohm

Luidsprekerboxen Surround
Type : full-range
Frequentiebereik : 100 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : 10/20 W
Impedantie : 6 ohm

Algemeen
Voeding : net 230 V, 50 Hz
Gewicht : ca. 24 kg (totaal verpakt)

PRODUCTINFORMATIE
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TYPEBESCHRIJVING

- ‘DEMO’ stand:Automatisch indien de netspanning wordt ingeschakeld.
De demo stand is uitschakelbaar door 5 seconden op de ‘stop’ toets te
drukken.

- Zeer informatief kleuren FTD-scherm met spectrum analyser.
- Audio/video afstandsbediening met stand-by.
- Radio Data Systeem toont zendernaam, zendertype, radiotekst en zorgt

voor automatische tijdaanpassing.
- Autostore op 40 voorkeurzenders (automatisch zenders zoeken en

vastleggen).
- Klok en ‘wake-up’ functie met CD of tuner en sleeptimer.
- Drie standen Dynamic Bass Boost (Beat, Punch en Blast).
- Digital Sound Control (26 persoonlijke instellingen jazz, rock, techno,

optimaal, vocal, classic).
- Extra ingang voor o.a. multimedia toepassingen.
- Lijn-uitgang voor bijvoorbeeld draadloze toepassingen (hoofdtelefoon,

luidsprekers).
- Subwoofer uitgang (geregelde mono pre-out).
- Surround uitgang (geregelde mono pre-out).
- Dubbel cassettedeck met automatische opnameregeling.
- Automatische omschakeling voor ferro en chroom cassettes.
- Hi-speed dubbing. Kopiëren van cassette op normale en hoge snelheid.
- CD-synchro (eenvoudig CD kopiëren op cassette).
- Wisselen van 2 CD’s tijdens afspelen.
- Shuffle. Het in willekeurige volgorde afspelen van alle CD nummers.
- 40 Nummers programmeerbaar.
- Uniek vormgegeven bijpassende luidsprekers.
- Magnetisch afgeschermd voor ongestoord gebruik naast een televisie.
- Hoge onvervormde belastbaarheid door ‘Ferro Fluid’ gekoelde ‘Dome’

tweeters.
- Perfecte lage tonen door nauwkeurig berekende baspoorten.
- Eenvoudig installeren door kleurgecodeerde luidsprekeraansluitingen.
- Verbruikt in stand-by minder dan 2 watt.

Sound Navigation en Interactive Sound Studio.
- Met sound navigation kan via de jog-dial en de indicatie op het display

een keuze gemaakt worden uit 26 instellingen, zoals jazz, rock, techno,
optimaal, vocal, classic enz.

Incredible Surround.
- Moderne digitale technieken en krachtige DSP chips (Digitaal Signaal

Processing) maken het mogelijk om, zelfs als de luidsprekers dicht bij
elkaar staan opgesteld, een fenomenaal ruimtelijke en heldere
stereoweergave met een krachtig basfundament te creëren. Philips noemt
dit ‘Incredible Surround’ en past deze techniek toe in zijn apparatuur.

Radio Data Systeem.
- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem voor het meesturen

van digitale codes bij een radio-uitzending. De tuner die hiervoor geschikt
is kan uit deze codes relevante informatie halen zoals welke zender hoort
bij een frequentie, de soort muziek (programmatype easy, pop, klassiek,
info, culture en other), uitlezen van tekst (programmanaam, uitvoerende,
CD nummer, reclameboodschap) en de ingebouwde klok gelijkzetten.

Dolby Pro-Logic.
- Dolby Pro-Logic Surround is een systeem ontwikkeld om op een relatief

eenvoudige manier het uiterst realistische rondom-effect, dat al jaren
wordt toegepast in theaters, beschikbaar te maken voor de eigen
woonkamer. In principe zijn nodig een (stereo) televisie, (HiFi)
videorecorder of andere HiFi bron en een Pro-Logic systeem (dus met
vijf luidsprekerboxen).

- Het essentiële verschil tussen Dolby Pro-Logic en ‘gewoon’ surround is
dat men met Dolby Pro-Logic Surround midden in de actie zit. Het
hoofdgeluid hoort men via de twee voorkanalen. De ‘center’ luidspreker
koppelt de stemmen aan het televisiebeeld en de achtergrondgeluiden
zoals regen, overvliegende straaljagers, rondom-geluiden tijdens een
voetbalmatch etc. komen via de achter (surround) kanalen.


