
 

 

Philips
Minihifijärjestelmä

• 550 W

FWM6000
Kirkas, tehokas ja mahtava ääni

tällä äänijärjestelmällä
FWM6000/10-hifijärjestelmä lisää musiikin tehoa 550 watin RMS- ja 7500 watin PMPO-
lähtöteholla. Subwoofer tuottaa täyteläisen bassoäänen ja UniSound takaa selkeän ja luonnollisen 
äänentoiston. Voit nauttia musiikista suoraan USB-laitteista ja kannettavista soittimista.

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee
• Subwoofer tehostaa bassotoistoa
• MAX Sound lisää tehoa
• Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa
• UniSoundilla luonnollinen ja kristallinkirkas äänenlaatu
• 500 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

MP3-musiikkia useista lähteistä
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-musiikkia
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Yhteensopiva MP3-CD-soittimen kanssa
• Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja karaokesta USB-laitteeseen

Kätevä ja helppokäyttöinen
• 3 levyn vaihtajalla useiden levyjen toisto käy kätevästi
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• TV- tai DVD-soitinliitäntä



 MAX-ääni

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, 
vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja 
tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä 
painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit 
kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden 
asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa 
bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. 
Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat 
huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on 
entistä miellyttävämpää.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 

lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

3 levyn vaihtaja

Kolmen CD-levyn vaihtajan ansiosta voit 
asettaa laitteeseen kolmea levyä ja valita 
musiikin tilanteen mukaan. Kätevällä 
toiminnolla voit kuunnella monenlaista 
musiikkia joutumatta vaihtamaan CD-levyjä 
usein.

UniSound

Valmistaudu kirkkaampaan ja luonnollisempaan 
musiikkiin. UniSound-tekniikka hyödyntää 
akustista muotoilua ja suunnittelukokemusta 

äänen tuottamiseen juuri sellaisena kuin se on 
tarkoitettu kuultavaksi. Tavallisissa kaiuttimissa 
diskantti- ja bassokaiuttimen äänet kuuluvat eri 
paikoista. Tämä saa aikaan ääntä vääristäviä 
voimakkaita häiriöitä, mikä aiheuttaa 
luonnottoman, tasaisen ja tukahdutetun äänen. 
UniSound vapauttaa musiikin sijoittamalla 
diskantti- ja bassokaiuttimen ainutlaatuisiin 
sijainteihin ja käyttämällä 
jakotaajuussuunnittelua, mikä vähentää 
huomattavasti häiriöitä ja tuottaa luonnollisen, 
alkuperäistä vastaavan äänen.

Kopioi musiikkia USB-laitteeseen

Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja 
karaokesta USB-laitteeseen
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Ääni
• Kokonaisääniteho (RMS): 500 W
• Äänenparannus: MAX-ääni, 3-asentoinen Dynamic 

Bass Boost, Incredible Surround -ääni, 4 tilan 
digitaalinen äänensäätö, Virtual Ambience Control, 
UniSound

Kaiuttimet
• Kaiutinkoteloiden määrä: 3
• Kaiutinelementit: 2 x 6,5 tuuman bassokaiutin, 2" 

diskanttikaiutin, Kolmisuuntainen
• Subwoofer:: 8" bassokaiutin, passiivi
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen aaltoalueet: MW, FM
• Antenni: FM-antenni, MW-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• Mikrofoni: Mikrofoniliitäntä
• PC-tulo (Aux in-liitäntä): 2 x RCA (ääni)

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, USB-hälytys, radioherätys

• Levyjen määrä: 3
• Lataajan malli: kolmen CD:n karuselli
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö, 

kaiunsäätö

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 28 painiketta, 2 AAA-paristoa
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
• Muuta: kaukosäätimen paristot, FM/MW-antenni, 

Pikaopas
• Käyttöopas: Brasilian portugali, espanja
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 25 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 200 x 314 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 320 mm
• Subwooferin leveys: 250 mm
• Subwooferin syvyys: 465 mm
• Subwooferin korkeus: 330 mm
• Päälaitteen leveys: 265 mm
• Päälaitteen syvyys: 380 mm
• Päälaitteen korkeus: 322 mm
• Pakkauksen leveys: 1030 mm
• Pakkauksen syvyys: 553 mm
• Pakkauksen korkeus: 413 mm

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Äänen tallennus
• USB-tallennustilat: pikatallennus, ohjelmoidut 

raidat, radio-ohjelman ohjelmointi, yksittäinen levy, 
yksittäinen raita

• USB-tallennuslähteet: AUX, CD, mikrofonitulo, 
viritin, USB

•
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Tekniset tiedot
Minihifijärjestelmä
550 W

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä 
se voi vaurioittaa kuuloa.
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