
 

 

Philips
Minihifijärjestelmä

40 W

FWM154
Hulluna ääneen

Ota kaikki irti musiikista Philipsin minihifijärjestelmällä, jonka upean äänentoiston takaa 2-
tiebassorefleksikaiutinjärjestelmä. Optimoi ääniasetukset säätämällä eri musiikkityylien 
tasapaino digitaalisella äänensäädöllä.

Tehosta äänentoistoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 40 W RMS
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista



 Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-
7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa 
suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 
kertaa pienempään kokoon ilman, että 
äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten 
tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään 
internetin suosituin äänenpakkausformaatti, 
sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää 
nopeasti ja helposti.

Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 

äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

40 W RMS

Tämän Philips-kaiuttimen kokonaislähtöteho 
on 40 W RMS. RMS (Root Mean Square) on 
neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan 
äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta 
kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan 

watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran 
määrä ja sen herkkyys määrittää luodun 
äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä 
parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
• Kokonaisääniteho (RMS): 40 W

Kaiuttimet
• Kaiutinkoteloiden määrä: 2
• Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: seuraavan/edellisen kappaleen 

haku, pikahaku eteen/taaksepäin, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Kasettidekin tekniikka: mekaaninen
• Dekkien määrä: 1

Äänen tallennus
• Tallennusväline: nauha

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen aaltoalueet: FM, FM-stereo, MW
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Levyjen määrä: 1
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys
• Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: KYLLÄ
• Muuta: Pikaopas
• Käyttöopas: monikielinen
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 8,5 kg
• Pääkaiuttimen mitat (L x S): 189 x 175 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 292 mm
• Päälaitteen syvyys: 271 mm
• Pakkauksen syvyys: 270 mm
• Päälaitteen korkeus: 292 mm
• Pakkauksen korkeus: 354 mm
• Päälaitteen leveys: 220 mm
• Pakkauksen leveys: 740 mm

Virta
• Virtalähde: 220–240 V

Vihreä
• Virrankulutus valmiustilassa: 1 W
•
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