
 

Philips
Mini Hi-Fi-system

FWM139
MP3-CD-afspilning

Opfyld dine musikbehov med FWM139 Mini HiFi-system, der giver en enestående kraftig 
lyd og 10 timers MP3-CD-musik. Du vil værdsætte, hvor nem den er at betjene og styre. 
Læn dig tilbage, slap af, og nyd din musik hele dagen, på din måde!

Gør din lydoplevelse bedre
• 2 x 20 W (RMS)/2 x 40 W (musik)/800 W (PMPO)
• 2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik
• 10 timers MP3 CD-musik
• FM/AM-tuner
• Stereokassettebåndoptager

Personlige lydindstillinger
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
 



 2 x 20 W (RMS)/2 x 40 W (musik)
2 x 20 W (RMS)/2 x 40 W (musik)/800 W (PMPO)

2-vejs basreflekssystem
2-vejs basreflekssystem til kraftig lyd

10 timers MP3 CD-musik
MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3".MP3 er en 
revolutionerende komprimeringsteknologi, 
hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 
gange mindre uden at formindske lydkvaliteten 
nævneværdigt. MP3 er blevet det standard 
lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet 
og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

FM/AM-tuner
FM/AM-tuner

Stereokassettebåndoptager
Stereokassettebåndoptager

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan Dynamic basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet 
kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne 
Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere 
frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver 
indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til 
automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de 
vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital 
lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud 
af musikken ved at justere klangbalancen, så den 
passer til den musik, du spiller.
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Vigtigste nyheder
optagelsesstart • Standby-strømforbrug: <1 W
•

Lyd
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital 

lydkontrol

Højttalere
• Hovedhøjttaler: 4" basenhed, Piezo, To-vejs, Bass 

reflex-højttalersystem
• Højttalere: 2

Audio Playback
• Discs: 1
• Ilægningstype: Skuffe
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
• Diskafspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, 

Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter 
næste/foregående spor, Gentag afspilning

• programmérbare numre: 20
• Kassettebåndoptager(e): 1
• kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
• Kassetteafspilningstilstande: Automatisk stop

Lydoptagelse
• Optagelsesmedie: Bånd
• Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo, FM, mW

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer
• Ur: På hovedskærm
• Skærmtype: LCD

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefon: 2,5 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 

Garantihæfte
• Brugervejledning: 16 sprog trykt

Dimensioner
• Mål på anlæg (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

510 x 350 x 416 mm
• Vægt inkl. emballage: 9,333 kg

Strøm
• Strømforsyning: 200 - 240 V
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