
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

600 W
subwoofer
Växlare för 3 skivor

FWM608
Besatt av ljud

För obegränsade musikupplevelser har Philips mini-HiFi-system en CD-växlare för 3 skivor, 30 timmars 

kontinuerlig uppspelning och möjlighet att rippa all musik från CD, kassettband och karaoke direkt till 

en USB-enhet. Dessutom ger Max Sound och Dynamic Bass Boost ett fantastiskt ljud.

Lyssna på musik från olika källor
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Rip-plus för MP3-inspelning från olika källor med en knapptryckning

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda
• Total uteffekt på 600 W RMS

Bli en sångsensation
• Karaoke för ändlös sångunderhållning

Lättanvänd
• Växlare för 3 skivor för bekväm uppspelning av flera skivor
• Klocka, alarm och insomningsfunktion
• 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.

Dubbel förstärkare

Den dubbla förstärkaren garanterar en 
förbättrad ljudprestanda. Varje omvandlare 
drivs av en egen förstärkare och på sätt 
reduceras intermoduleringen mellan woofern 
och tweetern. Det resulterar i ett djupt och 
kraftfullt basljud med hög effekt utan någon hög 
grad av störning i höga frekvenser, så att ljudet 
förblir rent och detaljerat. Detta används i 
kombination med en exakt, aktiv 
delningsfrekvens, och en bättre kontroll av fas- 
och frekvensomfång uppnås för varje 
omvandlare. Det resulterar i ett mer 
balanserat och naturligt ljud.

600 W RMS
Det här systemet har total uteffekt på 
600 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.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

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.

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.

Karaoke

Karaoke-funktionen på din DVD-spelare ger 
ändlös underhållning och en maximal ljud- och 
sångupplevelse. Du kan förbättra ditt resultat 
genom att lägga till ett eko. 
Tonartskontrollerna gör att du kan välja den 
bästa tonarten för ditt personliga röstomfång.

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.

Klocka, alarm och insomningsfunktion
Klocka, alarm och insomningsfunktion
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 600 W
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

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

• Uteffekt: 600 W RMS, 4 x 105 W/kanal + 180 W 
RMS

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

woofer
• Subwoofertyper: 8" woofer, passiv
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

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

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående albumsökning, repetera/en/alla/
program, repetera/shuffle/program

• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 
bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: USB-enhet
• USB-inspelningslägen: direktinspelning, 

programmerade spår, programmera radioprogram, 
en skiva, ett spår

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

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

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

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

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

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

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 36 knappar, 2 st AAA-batterier
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel, nätkabel
• Bruksanvisning: flera språk
• Övrigt: batterier för fjärrkontrollen, FM/MW-

antenn, Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 27 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 230 x 279 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 345 mm
• Huvudenhet, djup: 356 mm
• Subwoofer, bredd: 270 mm
• Huvudenhet, höjd: 345 mm
• Subwoofer, höjd: 345 mm
• Huvudenhet, bredd: 265 mm
• Subwoofer, djup: 396 mm
• Pakethöjd: 396 mm
• Paketbredd: 480 mm
• Paketbredd: 1 155 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220 - 240 V
•
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