
 

 

Philips
Mini-HiFi-systeem

CD-weergave

FWC143
Rijke geluidservaring

Het fraaie, gebruiksvriendelijke FWC143 mini-HiFi-systeem biedt een fantastisch, vol 
geluid. Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet van uw muziek, de hele dag en op uw 
eigen manier!

Verrijk uw luisterervaring
• 2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen
• Full range Bass Reflex-luidsprekersysteem

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek
• AM/FM-tuner
• Stereocassettedeck
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Persoonlijke geluidsinstellingen
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid



 AM/FM-tuner
AM/FM-tuner

Stereocassettedeck
Stereocassettedeck

Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest 
gewoon het optimale frequentiebereik voor uw 
muziek. De grafische equalizer past de balans altijd 
aan en hanteert de optimale frequenties voor de 
muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound 
Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat 
de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die 
u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal 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.

2 x 10 W RMS/2 x 20 W 
muziekvermogen
2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen

Full range Bass Reflex-luidspreker
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diepe bas. 
Het verschil met conventionele luidsprekers is dat er 
een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de 
woofer is afgestemd voor een optimale demping van 
de lage frequenties. Dit resulteert in een diepe, 
gecontroleerde bas en minder vervorming. Samen 
met de reactie van de woofer vergroot het systeem 
de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert 
zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
FWC143/12

Kenmerken
• Radioband: FM, FM-zender, MW
Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2x10W RMS
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, Bass Reflex-

luidsprekersysteem, Volledig bereik
• Aantal luidsprekers: 2

Audio afspelen
• Aantal discs: 1
• Ladertype: Lade
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
• Discafspeelmodi: Volgende/vorige nummer 

zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Programmeerbare nummers: 20
• Aantal decks: 1
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio opnemen
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 

Garantieboekje
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

220 x 292 x 285 mm
• Breedte van de luidspreker: 190 mm
• Hoogte van de luidspreker: 292 mm
• Diepte van de luidspreker: 182 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

510 x 350 x 416 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 9,333 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
•
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