
 

 

Philips
Mini-HiFi-systeem

240 W
Wisselaar voor 3 discs

FWM387
Bezeten van muziek

Met een wisselaar voor 3 CD's en de mogelijkheid uw favoriete MP3/WMA-muziek direct 
op uw draagbare USB-apparaat af te spelen, biedt dit systeem onbeperkt muziekplezier. Max 
Sound en Dynamic Bass Boost verzekeren u van een geweldige geluidskwaliteit!

Verrijk uw luisterervaring
• Totaal uitgangsvermogen van 240 W RMS
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek
• Handige wisselaar voor 3 discs
• Cassettedeck met autostop
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Persoonlijke geluidsinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Karaoke voor eindeloos zingplezier



 240 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 240 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Wisselaar voor 3 discs

Met een wisselaar voor 3 discs voor het 
afspelen van muziek kunt u op elk moment 
kiezen uit drie verschillende CD's in het 
apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u 
van meerdere soorten muziek genieten, 
zonder kostbare tijd te verliezen aan het 
wisselen van CD's.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, 
maximaliseert de volumeprestaties en creëert 
een indrukwekkende luisterervaring met 
slechts één druk op de knop. De geavanceerde 
elektronische circuits kalibreren bestaande 
geluids- en volume-instellingen en bas en 
volume worden maximaal versterkt zonder dat 
dit leidt tot vervorming. Zowel het 
geluidsspectrum als het volume wordt 
merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig 
geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Karaoke

De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u 
eindeloos entertainment en maximaal audio- 
en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen 
met een ‘echo’-effect. Met de toetsbediening 
kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale 
bereik.
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Geluid
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 240 W
• Uitgangsvermogen: 480 W muziekvermogen
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi, 
Incredible Surround

Luidsprekers
• Aantal luidsprekerboxen: 2
• Luidsprekerdrivers: 2 inch tweeter, 5,25 inch 

woofer
• Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Herhalen/shuffle/programmeren
• Aantal decks: 1
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Afspeelmodi cassette: Halfautomatische stop
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 40
• Tunerbereik: FM, MW
• Antenne: FM-antenne, MW-antenne
• RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige 
installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• Microfoon: Microfoonaansluiting
• USB: USB-poort

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
• Aantal schijfjes: 3
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: 3-CD-carrousel
• Schermverbeteringen: DIM-modus
• Schermtype: VFD-scherm
• Karaoke: Volume van microfoon

Accessoires
• Afstandsbediening: Met 23 toetsen en 2 AA-

batterijen
• Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/

MW-antenne, Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 15 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

249 x 250 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 344 mm
• Diepte hoofdunit: 403 mm
• Breedte van de verpakking: 552 mm
• Hoogte hoofdunit: 310 mm
• Hoogte van de verpakking: 627 mm
• Breedte hoofdunit: 265 mm
• Diepte van de verpakking: 394 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
•
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