
 

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

FWM197
Gled deg over MP3-CD-musikk med fyldig lyd
med USB direct
Opplev CD-/MP3-/WMA-sangene dine uavbrutt i opptil 10 timer på FWM197. Utvid 
musikkgleden ved å lytte til sangene hjemme på den bærbare musikkspilleren din – med 
USB Direct og inngang for MP3-spiller.

En rikere lydopplevelse
• 120 W RMS total utgangseffekt
• Toveis bassrefleks-høyttalersystem for kraftig lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• 10 timer med MP3-CD-musikk
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Digital innstilling for MW/FM med forvalg
• Stereokassettspiller
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Toveis bassreflekssystem

Toveis bassrefleks-høyttalersystem for kraftig 
lyd

Stereokassettspiller

Stereokassettspiller

USB Direct-MP3/WMA

Med modusen USB Direct kan du enkelt velge 
musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. 
Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-
enheten for å spille av musikk eller eksportere 
innhold fra enheten.

MP3-kobling for bærbar musikk

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 
er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en 
revolusjonerende komprimeringsteknologi 
som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil 

ti ganger mindre uten at det går ut over lyden 
i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring 
av lydfiler, og har blitt standard 
lydkomprimeringsformat på Internett.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte klangbilder for Optimal, Jazz, 
Techno og Rock, som du kan bruke til å 
optimere frekvensområdene for ulike 
musikkstiler. Hver modus bruker grafisk 
utjevningsteknologi til å justere lydbalansen 
automatisk og forbedre de viktigste 
lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. 
Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av 
musikken ved at lydbalansen finjusteres etter 
den typen musikk du spiller.
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 120 W
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Digital lydkontroll

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2" diskanthøyttaler, 2-veis, 

Bassrefleks-høyttalersystem, 5,25" woofer
• Antall høyttalere: 2

Lydavspilling
• Antall plater: 1
• Lastetype: Skuff
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Stopp, Shuffle

• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, 
Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/
forrige, sporsøk, Gjenta avspilling

• Programmerbare spor: 20
• Antall spillere: 1
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk
• Avspillingsmodi for kassett: Automatisk stopp

Lydopptak
• Innspillingsmedium: Bånd
• Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-

opptak

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Sleep timer
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LCD
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: 3,5 mm stereo
• USB: USB-vert
• Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Garantihefte, 

Hurtigbrukerveiledning
• Bruksanvisning: 16 språk

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 730 x 348 x 275 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 11,2 kg

Strøm
• Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 2 W
•
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