
 

 

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

• 550 W

FWM6000
Kraftig, klar og glimrende lyd

med dette bærbare lydsystemet
FWM6000/10-Hi-Fi-anlegget skrur opp volumet i musikken med en effekt på 550 W 
RMS og 7500 W PMPO. En subwoofer leverer fyldige basstoner, mens UniSound gir klar 
og naturlig lyd. Gled deg over musikk fra USB-enheter og bærbare musikkspillere.

Kraftig lyd du både hører og føler
• Subwoofer for kraftig bass
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Dobbel forsterker for bedre kvalitetslyd
• UniSound for naturlig og krystallklar lyd
• 500 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

MP3-musikk fra flere kilder
• Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Kompatibel med MP3-CD
• Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet

Rask og enkel å bruke
• 3-platers veksler for praktisk avspilling av flere plater
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Tilkobling for TV- eller DVD-spiller



 MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar 
forsterking av bassen, maksimerer 
volumytelsen og gir en imponerende 
lydopplevelse med bare ett trykk. De 
avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de 
eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og 
forsterker umiddelbart bass og volum til 
maksimalt nivå uten forvrengning. Både 
lydspekteret og volumet blir merkbart 
forsterket med en potent lydforsterking som 
gjør at musikken kommer til sin rett.

MP3-kobling

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.

3-platers veksler

Med en 3-platers veksler for musikkavspilling 
kan du velge mellom tre forskjellige CDer i 
enheten når som helst. Med denne praktiske 
funksjonen kan du nyte forskjellig musikk 
samtidig som du sparer kostbar tid på å bytte 
CDer ofte.

UniSound

Gjør deg klar for musikk som er unektelig 
klarere og mer naturlig. UniSound-teknologien 
benytter seg av akustisk design det ypperste 

innen ingeniørkunst for å levere lyd slik den var 
ment å høres. I vanlige høyttalere leverer 
diskanten og basshøyttaleren lyd fra ulike 
steder. Dette skaper sterk forstyrrelser som 
forvrenger lyden, og dette fører til unaturlig, 
flat og kvalt lyd. UniSound frigjør musikken ved 
å plassere diskanten og basshøyttaleren i unike 
posisjoner og bruker en svært skjerpet 
delefilterkonstruksjon. Dette gir en sterk 
reduksjon av forstyrrelser og leverer en 
naturlig lyd som er tro mot opprinnelsen.

Ripp musikk til USB-enhet

Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en 
USB-enhet
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Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 500 W
• Lydforbedring: MAX-lyd, Dynamisk 

bassforsterking i tre trinn, Incredible Surround, 
digital lydkontroll med 4 modi, Virtual Ambience 
Control, UniSound

Høyttalere
• Antall høyttalerbokser: 3
• Høyttalerelementer: 2 x 6,5" woofer, 2" 

diskanthøyttaler, 3-veis
• Subwoofer-typer: 8" woofer, passiv
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: gjenta/en/alle/program, 

gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, 
shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerbånd: MB, FM
• Antenne: FM-antenne, MB-antenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
• Mikrofon: Mikrofonkontakt
• PC-inn (AUX-inngang): 2 x RCA (Audio)

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, radioalarm

• Antall pinsetter: 3
• Plateilegg: 3 CD-karusell
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: LCD-display
• Karaoke: Mikrofonstyrke, ekkokontroll

Tilbehør
• Fjernkontroll: 28-taster med 2 x AAA-batterier
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling
• Andre: batterier til fjernkontroll, FM/MB-antenne, 

Hurtigstart-guide
• Brukerhåndbok: Brasiliansk portugisisk, Spansk
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 25 kg
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 200 x 314 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 320 mm
• Bredde, subwoofer: 250 mm
• Dybde, subwoofer: 465 mm
• Høyde, subwoofer: 330 mm
• Hovedenhetens bredde: 265 mm
• Hovedenhetens dybde: 380 mm
• Hovedenhetens høyde: 322 mm
• Emballasjebredde: 1030 mm
• Emballasjedybde: 553 mm
• Emballasjehøyde: 413 mm

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Lydopptak
• USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, 

programmerte spor, planlegg radioprogram, enkel 
plate, enkelt spor

• USB-opptakskilder: AUX, CD, mikrofoninngang, 
tuner, USB

•
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* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
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