
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

CD-lejátszás

FWC143
Élményteli hangok

Vessen egy pillantást a tetszetős FWC143 mini Hi-Fi rendszerre, amely gazdag 
hangzásával el fogja kápráztatni. Próbálja ki, milyen egyszerűen kezelhető: dőljön hátra, 
pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét – egész nap, ahogy jólesik!

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 2x10 W RMS/ 2x20 W zenei teljesítmény
• Szélessávú Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti
• AM/FM rádió
• Sztereó kazettás egység
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Egyéni hangzás-beállítások
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 AM/FM rádió
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Sztereó kazettás egység
Sztereó kazettás egység

Digitális hangszabályzás
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az 
előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
műfajok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszínszabályozás 
segítségével automatikusan módosítják a 
hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene 
típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető 
legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Mélyhangkiemeléses hangszóró
A Bass Reflex hangsugárzók mély basszus hanghatást 
hoznak létre. Abban térnek el a hagyományos 
hangfaltól, hogy egy csatlakozó basszuscső 
akusztikusan illeszti a hangszórót, és ez optimalizálja 
a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény mély, 
szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. A 
mélynyomó karakterisztikáját is figyelembe véve, a 
rendszer kiterjeszti a teljes alacsony frekvenciájú 
tartományt, ezáltal a mélyhangok teljesen új 
dimenzióját hozva létre.

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása
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Fénypontok
• Hangolási sávok: FM, FM sztereó, MW
Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2x10 W RMS
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangszabályzás

Hangszórók
• Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Bass Reflex 

hangszórórendszer, Teljes terjedelem
• Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás
• Lemezek száma: 1
• Betöltő típus: Tálca
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Következő/előző 

műsorszám keresés, Gyors előre/visszaugrás, 
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20
• Deckek száma: 1
• kazettaegységes technológia: Mechanikus

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Garanciafüzet
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

220 x 292 x 285 mm
• Hangszóró szélessége: 190 mm
• Hangszóró magassága: 292 mm
• Hangszóró mélysége: 182 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

510 x 350 x 416 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 9,333 kg

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
•

Kiadás dátuma  
2012-12-07

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Mini Hi-Fi rendszer
CD-lejátszás  

http://www.philips.com

