
 

 

Philips
Minihifijärjestelmä

• 300 W
• CD:n kopiointi

FWP2000
Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

Hulluna ääneen
FWP2000/12-hifijärjestelmällä nautit musiikista monin eri tavoin. Voit toistaa MP3- ja WMA-
tiedostoja USB-laitteista ja kannettavista musiikkisoittimista tai kopioida musiikkia CD:ltä USB-
laitteisiin. MAX-äänen ansiosta saat lisää tehoa ja dynaamiset valot tuovat potkua juhliin.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Kopioi musiikkia CD-levyltä USB-laitteelle

Tehosta äänentoistoa
• MAX Sound lisää tehoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• Kokonaislähtöteho 300 W RMS

Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon
• Helppo asentaa
• Joustavaa sijoittelua kotiin
• Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa



 Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

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.

Dynaamiset valot

Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa 
vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. 
Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. 
Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla 
valoilla.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.
FWP2000/12

Tekniset tiedot
Ääni
• Kokonaisääniteho (RMS): 300 W
• Äänenparannus: MAX-ääni, 4 tilan digitaalinen 

äänensäätö, 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, 
Incredible Surround -ääni, Virtual Ambience 
Control

Kaiuttimet
• Kaiutinkoteloiden määrä: 1
• Kaiutinelementit: 2" diskanttikaiutin, 6,5" 

bassokaiutin
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• Mikrofoni: kaksi mikrofoniliitäntää
• USB: USB Host -liitäntä
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 13-näppäiminen
• Käyttöopas: espanja, Brasilian portugali, englanti
• Muuta: Pikaopas, kaukosäätimen paristot
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Pakkauksen korkeus: 442 mm
• Pakkauksen leveys: 780 mm
• Pakkauksen syvyys: 430 mm
• Kokonaispaino: 17,3 kg
• Nettopaino: 15 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 704 x 364 x 385 mm

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

Äänen toisto
• Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/

ohjelmointi, jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

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

Äänen tallennus
• USB-tallennuslähteet: CD
• USB-tallennustilat: pikatallennus, yksittäinen levy, 

yksittäinen raita
• Tallennusväline: USB-laite
•

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