
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

odtwarzanie płyty CD

FWC143
Bogate funkcje dźwiękowe

Wypróbuj atrakcyjną miniwieżę Hi-Fi FWC143, zapewniającą niezwykle bogaty dźwięk. 
Docenisz łatwość jej obsługi, siedząc wygodnie w fotelu i ciesząc się muzyką przez cały 
dzień!

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• 2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej
• Pełnozakresowy system głośników Bass Reflex

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów
• Tuner AM/FM
• Stereofoniczny magnetofon kasetowy
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Spersonalizowane ustawienia dźwięku
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
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Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór 
wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — 
jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających 
na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu 
automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i 
uwydatnienia jego częstotliwości mających 
największe znaczenie w danym stylu. Dzięki 
precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do 
gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku 
pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze 
słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Głośnik Bass Reflex
Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki 
bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników 
posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie 
dostosowany do parametrów głośnika 
niskotonowego, który pozwala zoptymalizować 
spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki 
czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony 
niskie przy śladowych zniekształceniach. W 
połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, 
ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, 
zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego 
basu.
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Zalety
automatyczny poziom nagrywania • Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2x10 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku 
(DSCl)

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, System Bass 

Reflex, Pełny asortyment
• Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku
• Ilość płyt: 1
• Sposób ładowania: Szuflada
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./

poprzed. ścieżki, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20
• Liczba magnetofonów: 1
• Technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

Zsynchronizowane nagrywanie z CD, 

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, UKF Stereo, ŚR.

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Gwarancja
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

220 x 292 x 285 mm
• Szerokość głośnika: 190 mm
• Wysokość głośnika: 292 mm
• Głębokość głośnika: 182 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

510 x 350 x 416 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 9,333 kg
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