
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

• 300 W
• CD-rippning

FWP2000
Perfekt för partyt

Besatt av ljud
Med det här FWP2000/12 Hi-Fi-systemet kan du lyssna på musik på flera sätt. Spela upp MP3- och 
WMA-filer från USB-enheter och bärbara musikspelare, eller bränn CD-musik till USB-enheter. 
MAX Sound ger mer kraft i ljudet, och de dynamiska ljusen ger extra krydda till dina fester.

Lyssna på musik från olika källor
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Rippa musik från CD till USB-enhet

Berika din ljudupplevelse
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Total uteffekt på 300 W RMS

Få mer användning för din partymusik
• Installeras enkelt på Philips musikenheter
• Kan placeras flexibelt runt om i hemmet
• Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen



 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.

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.

Dynamisk belysning

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i 
samma rytm som låtarna och ger en mer spännande 
dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända 
stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina 
fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite 
extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

USB Direct för enkel MP3-musik

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du 
lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt 
USB Direct.
FWP2000/12

Specifikationer
Ljud
• Uteffekt (RMS): 300 W
• Ljudförbättring: MAX Sound, digital ljudkontroll 4 

lägen, DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Incredible 
Surround, VAC (Virtual Ambience Control)

Högtalare
• Antal högtalarlådor: 1
• Högtalardrivrutiner: 2-tums tweeter, 6,5 tums 

woofer
• Högtalarförbättring: 2-vägs
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

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

Anslutningar
• Mikrofon: dubbla mikrofonuttag
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Karaoke: MIK-volym
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 13 knappar
• Bruksanvisning: Spanska, B-portugisiska, Engelska
• Övrigt: Snabbstartguide, batterier för 

fjärrkontrollen
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Paketbredd: 442 mm
• Paketbredd: 780 mm
• Pakethöjd: 430 mm
• Bruttovikt: 17,3 kg
• Nettovikt: 15 kg
• Produktmått (B x D x H): 704 x 364 x 385 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program, 

repetera/en/alla/program
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Ljudinspelning
• USB-inspelningskällor: CD
• USB-inspelningslägen: direktinspelning, en skiva, ett 

spår
• Inspelningsmedia: USB-enhet
•

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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