
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

• 550 W

FWM6000
Kraftfullt, klart och praktfullt ljud

med det här ljudsystemet
FWM6000/10 pumpar upp musikens kraft med 550 W RMS och 7 500 W PMPO-
uteffekt. En subwoofer ger fylliga bastoner, medan UniSound ger klart och naturligt ljud. 
Lyssna på musik direkt från USB-enheter och bärbara musikspelare.

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Subwoofer för en kraftfull bas
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda
• UniSound för naturligt och kristallklart ljud
• 500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

MP3-musik från flera källor
• Lyssna på MP3-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Kompatibel med MP3-CD
• Rippa musik från CD, radio och karaoke till USB-enheter

Bekväm och lätt att använda
• Växlare för 3 skivor för bekväm uppspelning av flera skivor
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• 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.

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.

Växlare för 3 skivor

Med växlaren för tre skivor för 
musikuppspelning kan du välja mellan tre olika 
CD-skivor i enheten åt gången. Med den här 
praktiska funktionen får du variation i 
musiklyssnandet och dessutom sparar du tid då 
du slipper byta CD-skivor ständigt.

UniSound

Bered dig på att lyssna på mycket klarare och 
mer naturligt ljud. UniSound-tekniken utnyttjar 
akustisk design och tillverkningsexpertis för att 

återskapa ljud som det ska höras. I vanliga 
högtalare sänder tweetern och woofern ljud 
från olika platser, vilket skapar starka 
störningar som förvränger ljudet och 
resulterar i onaturligt, platt och dovt ljud. Med 
UniSound befrias musiken tack vare att 
tweetern och woofern har unika platser och 
via användning av noggrann korsningsteknik, 
vilket minskar störningarna avsevärt och ger 
ett ljud som är troget originalet.

Rippa musik till USB-enheter

Rippa musik från CD, radio och karaoke till 
USB-enheter
FWM6000/10
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 500 W
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

Boost) 3 steg, Incredible Surround, digital 
ljudkontroll 4 lägen, VAC (Virtual Ambience 
Control), UniSound

Högtalare
• Antal högtalarlådor: 3
• Högtalarelement: 2 x 6,5-tums woofer, 2-tums 

tweeter, 3-vägs
• Subwoofertyper: 8" woofer, passiv
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: repetera/en/alla/program, 

repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 40
• Radioband: AM, FM
• Antenn: FM-antenn, MW-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel 
installation (Plug & Play)

Anslutningar
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• Mikrofon: Mikrofonuttag
• Datoringång (Aux-in): 2 x RCA (ljud)

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, USB-larm, radiolarm/

radioväckning
• Antal skivor: 3
• typ av laddare: 3 CD-karusell
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD-display
• Karaoke: MIK-volym, ekokontroll

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 28 knappar med 2 st AAA-batterier
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
• Övrigt: batterier för fjärrkontrollen, FM/MW-

antenn, Snabbstartguide
• Bruksanvisning: B-portugisiska, Spanska
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 25 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 200 x 314 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 320 mm
• Subwoofer, bredd: 250 mm
• Subwoofer, djup: 465 mm
• Subwoofer, höjd: 330 mm
• Huvudenhet, bredd: 265 mm
• Huvudenhet, djup: 380 mm
• Huvudenhet, höjd: 322 mm
• Paketbredd: 1 030 mm
• Pakethöjd: 553 mm
• Paketbredd: 413 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Ljudinspelning
• USB-inspelningslägen: direktinspelning, 

programmerade spår, programmera radioprogram, 
en skiva, ett spår

• USB-inspelningskällor: AUX, CD, mikrofoningång, 
mottagare, USB

•
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* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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