
 

 

Philips
Mini-HiFi-systeem

• 300W
• CD's rippen

FWP2000
De ideale feestinstallatie

Bezeten van muziek
Met dit FWP2000/12 HiFi-systeem kunt u op meerdere manieren genieten van muziek. Speel MP3- en 

WMA-bestanden af van USB-apparaten en draagbare muziekspelers of rip CD-muziek naar een USB-

apparaat. MAX Sound levert meer vermogen en de dynamische verlichting biedt extra sfeer voor 

feestjes.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Muziek rippen van een CD naar een USB-apparaat

Verrijk uw luisterervaring
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

Optimale muziekbeleving voor feestjes
• Eenvoudige installatie met elk feestapparaat van Philips
• Past overal in uw huis
• Dynamische verlichting om te dansen op het ritme



 Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, 
maximaliseert de volumeprestaties en creëert een 
indrukwekkende luisterervaring met slechts één 
druk op de knop. De geavanceerde elektronische 
circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-
instellingen en bas en volume worden maximaal 
versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel 

het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar 
versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de 
muziek een extra dimensie geeft.

Dynamische verlichting

Dans in de maat op het betoverende ritme van de 
muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van 
de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u 
geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig 
uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan 
dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole 
evenementen met deze sensationele dynamische 
verlichting.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle 
bestanden worden overgebracht en geniet u 
eenvoudig van nog meer digitale muziek.
FWP2000/12

Specificaties
Geluid
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 300 W
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Digital Sound 

Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, 
Incredible Surround, Virtual Ambience Control

Luidsprekers
• Aantal luidsprekerboxen: 1
• Luidsprekerdrivers: 2 inch tweeter, 6,5 inch 

woofer
• Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige 
installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• Microfoon: Twee microfoonaansluitingen
• USB: USB-poort
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak
• Karaoke: Volume van microfoon
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
• Afstandsbediening: 13 toetsen
• Gebruikershandleiding: Spaans, Braziliaans 

Portugees, Engels
• Overig: Snelstartgids, Batterijen voor 

afstandsbediening
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Hoogte van de verpakking: 442 mm
• Breedte van de verpakking: 780 mm
• Diepte van de verpakking: 430 mm
• Brutogewicht: 17,3 kg
• Nettogewicht: 15 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 704 x 364 x 385 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren, 

Herhaal nummer/alles/programma
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname
• Opnamebronnen op USB: CD
• Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Eén disc, 

Eén nummer
• Opnamemedia: USB-apparaat
•

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit 
kan uw gehoor beschadigen.
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