
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W

FWM200D
Få musik med kraftfullt ljud från din iPod-/iPhone
med det här ljudsystemet
Lyssna på CD-/MP3-/WMA-låtar i upp till 10 timmar med FWM200D/12 Hi-Fi-systemet 
från Philips. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musik från din iPod/iPhone och 
bärbara spelare – med USB Direct och ingång för MP3-spelare.

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 100 W RMS
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lyssna på musik från olika källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• En fjärrkontroll för systemet och iPod
• Väcknings- och insomningsfunktion



 Total uteffekt på 100 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur 
medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, 
eller snarare den elektriska energi som överförs från 
en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. 
Mängden elektrisk energi som levereras till 
högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt 
som genereras. I grund och botten begränsas 
förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka 
och högtalare av den elektriska energi de kan 
omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen 
förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt 
från högtalaren.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, 
maximerar ljudprestanda och skapar en mycket 
imponerande ljudupplevelse med endast en 
knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen 
kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar 
vilket omedelbart förstärker bas och volym till 
maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en 
märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym 
och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner 
till vilken musik som helst.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone
Spela upp din favoritmusik på din iPod/iPhone. iPod-
/iPhone-enheten laddas när den är ansluten till 
dockningsstationen, så att den alltid är redo för 
användning när du klar att gå.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet och 
spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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Specifikationer
Ljud
• Uteffekt (RMS): 100 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital 

ljudkontroll

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-tums tweeter, 2-vägs, 

Basreflexhögtalare, 5,25 tums woofer
• Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning
• Antal skivor: 1
• Typ av laddare: Släde
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Stopp, Shuffle

• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, 
Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning

• Programmerbara spår: 20
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, 
Meny, upp och ned, Nästa och föregående spår, 
Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal förinställda kanaler: 20
• Radioband: FM-stereo

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, USB-larm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Anslutningar
• Aux-in: 3,5 mm stereo (MP3 Link)
• USB: USB-värd

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 2 W

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod 1G, iPod, 5:e 

generationen, iPod 6th Generation, iPod Mini, iPod 
nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod 
touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod med färgdisplay

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 

Garantibroschyr, Snabbguide
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

220 x 313 x 272 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

705 x 372 x 321 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9,0 kg
•
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