
 

 

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

• 300 W
• CD-ripping

FWP2000
Den perfekte festmaskinen

Lidenskap for lyd
Dette FWP2000/12 Hi-Fi-anlegget gjør det mulig å nyte musikk på flere måter. Spill av 
MP3, WMA-filer fra USB-enheter og bærbare musikkspillere, eller overfør CD-musikk til 
USB-enheter. MAX Sound gir mer kraft, og dynamiske lys gir festen trøkk.

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Ripp musikk fra CD og over på USB-enhet

En rikere lydopplevelse
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• 300 W RMS total utgangseffekt

Utvid musikkutvalget til festmaskinen
• Enkelt oppsett med alle festmaskiner fra Philips
• Fleksibel plassering rundt i huset
• Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av 
bassen, maksimerer volumytelsen og gir en 
imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De 
avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de 
eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og 
forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt 
nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og 

volumet blir merkbart forsterket med en potent 
lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin 
rett.

Dynamisk belysning

Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys 
blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer 
underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du 
ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til 
fester, feiringer og andre sammenkomster med disse 
fantastiske, dynamiske lysene.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan 
du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt 
det er å få tilgang til mer digital musikk via den 
innebygde USB Direct.
FWP2000/12

Spesifikasjoner
Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 300 W
• Lydforbedring: MAX-lyd, digital lydkontroll med 4 

modi, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, 
Incredible Surround, Virtual Ambience Control

Høyttalere
• Antall høyttalerbokser: 1
• Høyttalerelementer: 2" diskanthøyttaler, 6,5" 

woofer
• Høyttalerforbedring: Toveis
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• Mikrofon: doble mikrofonkontakter
• USB: USB-vert
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Karaoke: Mikrofonstyrke
• Skjermtype: VFD-skjerm

Tilbehør
• Fjernkontroll: 13-knappers
• Brukerhåndbok: Spansk, Brasiliansk portugisisk, 

Engelsk
• Andre: Hurtigstart-guide, batterier til fjernkontroll
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Emballasjehøyde: 442 mm
• Emballasjebredde: 780 mm
• Emballasjedybde: 430 mm
• Bruttovekt: 17,3 kg
• Nettovekt: 15 kg
• Produktmål (BxDxH): 704 x 364 x 385 mm

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program, 

gjenta/en/alle/program
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Lydopptak
• USB-opptakskilder: CD
• USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, enkel plate, 

enkelt spor
• Innspillingsmedium: USB-enhet
•

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
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