
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

FWM210
Fylligt och kraftfullt ljud

Besatt av ljud
Upplev störningsfri uppspelning av dina CD-/MP3-/WMA-låtar med 140 W RMS-
uteffekt. Få ut mer av att lyssna på din musik genom att lyssna hemma från din USB-
lagringsenhet – med USB Direct

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 140 W RMS
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Njut av musiken från olika källor
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd
• Digital mottagare för förinställda kanaler
• Klocka, alarm och insomningsfunktion
• Anslutning för TV eller DVD-spelare



 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.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som 
du kan använda till att optimera frekvensomfånget 
för olika musikstilar. För varje läge används grafisk 
frekvenskorrigering för att automatiskt justera 
ljudbalansen och förstärka de viktigaste 
ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital 
ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av 
musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den 
passar för den musik du spelar.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är 
en revolutionerande komprimeringsteknik där 
digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre 
utan att ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och 
enkel överföring av ljudfiler.

USB Direct

Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja 
musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. 
Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan 
spela upp musik eller exportera innehåll från den.
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Specifikationer
Ljud
• Uteffekt (RMS): 140W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital 

ljudkontroll, MAX Sound
• Uteffekt (RMS): 140 W

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
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, 

Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Programmerbar för 20 spår

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/

radioväckning, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD

Anslutningar
• Ljudanslutningar: RCA Aux-ingång, 3,5 mm 

stereoanslutning - MP3 Link

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 36 knappar
• kablar: MP3-Line-in-kabel
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Garantibroschyr

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

220 x 313 x 258 mm
• Högtalare, bredd: 195 mm
• Högtalare, höjd: 313 mm
• Högtalare, djup: 210 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

705 x 372 x 292 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9,52 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V
•
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