
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

CD-uppspelning

FWC143
Fantastisk ljudupplevelse

FWC143 är mini-HiFi-systemet som ger ett utmärkt fylligt ljud och du kommer att glädjas 
åt hur lätt det är att hantera och kontrollera. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av 
musiken hela dagen på ditt sätt!

Berika din ljudupplevelse
• 2x10W RMS/ 2x20W musikeffekt
• Fullregisters basreflexhögtalarsystem

Oavbruten musikglädje
• AM/FM-mottagare
• Stereokassettdäck
• Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

Egna ljudinställningar
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 AM/FM-mottagare
AM/FM-mottagare

Stereokassettdäck
Stereokassettdäck

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som 
du kan använda till att optimera frekvensomfånget 
för olika musikstilar. För varje läge används grafisk 
frekvenskorrigering för att automatiskt justera 
ljudbalansen och förstärka de viktigaste 
ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital 
ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av 
musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den 
passar för den musik du spelar.

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.

2x10W RMS/ 2x20W musikeffekt
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Fullregisters basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De 
skiljer sig från vanliga högtalare genom att en 
baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att 
få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare 
kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans 
med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud 
och du kan uppleva nya djupa basljud.

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor
Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
FWC143/12

Funktioner
• Radioband: FM, FM-stereo, AM
Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 W RMS
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital 

ljudkontroll

Högtalare
• Huvudhögtalare: 4 tums woofer, 

Basreflexhögtalare, Fullregisters
• Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning
• Antal skivor: 1
• Typ av laddare: Släde
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Nästa/Föregående 

spårsökning, Snabbt framåt/bakåt, Repetera 
spelning, Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20
• Antal enheter: 1
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: Kassett
• Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad 

inspelningsstart, Automatisk inspelningsnivå

Mottagare/mottagning/sändning

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 

Garantibroschyr
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

220 x 292 x 285 mm
• Högtalare, bredd: 190 mm
• Högtalare, höjd: 292 mm
• Högtalare, djup: 182 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

510 x 350 x 416 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9,333 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
•
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