
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

FWC143
O experienţă sonoră de excepţie

Veţi aprecia cu siguranţă minisistemul Hi-Fi FWC143, atât pentru sunetul său bogat şi clar, 
cât şi pentru controlul şi manevrabilitatea sa. Nu mai trebuie decât să vă relaxaţi şi să 
savuraţi muzica, aşa cum doriţi şi cât timp doriţi!

Pentru o experienţă audio mai bogată
• 2x10W RMS/ 2x20W putere acustică
• Sistem complet de boxe Bass Reflex

Plăcerea de a asculta muzica preferată
• Tuner AM/FM
• Casetofon stereo
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

Setări audio personalizate
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 Tuner AM/FM
Tuner AM/FM

Casetofon stereo
Casetofon stereo

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a 
preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru 
optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite 
stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie 
de egalizare pentru reglarea automată a balansului și 
amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital 
Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul 
de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

2x10W RMS/ 2x20W putere acustică
2x10W RMS/ 2x20W putere acustică

Boxe full-range, bass reflex
Boxele Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
profund. Diferenţiindu-se de boxele convenţionale, 
acestea dispun de un tub acustic suplimentar care 
este aliniat acustic la woofer, optimizând redarea 
frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet 
controlat mai profund și cu mai puţine distorsiuni. În 
combinaţie cu difuzorul, tubul acustic amplifică 
frecvenţele joase, furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Redă CD-uri, CD-R și CD-RW
Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
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Repere
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
•

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x10W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, Digital Sound Control

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe 

Bass Reflex, Full-range
• Nr. de boxe: 2

Redare audio
• Nr. de discuri: 1
• Tip încărcător: Tavă
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Căutare melodie următoare/

anterioară, Derulare înainte/înapoi, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Număr de casetofoane: 1
• Cassette Deck Technology: Mecanic

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată 

de pe CD, nivel automat de înregistrare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, FM Stereo, MW

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de 

garanţie
• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 220 x 292 x 285 mm
• Lăţime boxă: 190 mm
• Înălţime boxă: 292 mm
• Adâncime boxă: 182 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

510 x 350 x 416 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9,333 kg
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