
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

FWM600D
Njut av musik på MP3-CD med fylligt ljud

med USB Direct
Lyssna på CD-/MP3-/WMA-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med FWM197. Förläng 
musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med 
USB Direct och ingång för MP3-spelare.

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 120 W RMS
• 2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Oavbruten musikglädje
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• 10 timmar med MP3-CD-musik
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Digital AM/FM-mottagare med förinställningar
• Stereokassettdäck



 120 W RMS
Det här systemet har total uteffekt på 
120 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

2-vägs basreflexsystem
2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt 
ljud

Stereokassettdäck
Stereokassettdäck

USB Direct
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 

och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.

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.

10 timmar med MP3-CD-musik
MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-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.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Optimal, Jazz, Techno och 
Rock – som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att justera ljudbalansen och för att 
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.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 120 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital 

ljudkontroll

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, WMA-CD
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Stopp, Shuffle

• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, 
Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning

• Programmerbara spår: 20
• Antal enheter: 1
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk
• Kassettuppspelningslägen: Automatiskt stopp

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: Kassett
• Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad 

inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal förinställda kanaler: 40

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, USB-larm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Eco Power-vänteläge: 1 watt

Anslutningar
• Aux-in: 3,5 mm stereo-plugg
• USB: USB-värd
• Ljudanslutningar: RCA Aux-ingång

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 

Garantibroschyr, Snabbguide
• Bruksanvisning: 16 språk

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

220 x 292 x 285 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

730 x 348 x 275 mm
• Vikt inkl. förpackning: 11,2 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 2 W
•
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