
 

 

Philips Fidelio
A2 trådløs hi-fi-receiver

Gør Hi-Fi-systemet trådløst
Indbygget forstærker på 160 W
Digital og analog indgang, SUB-
udgang

AW2000
Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.
Besat af lyd
Med 100 W forstærkereffekt sender den trådløse Philips Fidelio hi-fi-receiver musik i høj 

kvalitet til dine højttalere. Du kan nu bruge din bærbare Android- eller Apple-enhed til at 
gennemse og afspille.

Opgrader dine højttalere med trådløs hi-fi
• Indbygget forstærker for at sikre den bedste lydkvalitet
• Samlet udg.effekt 2 x 50 W RMS/100 W
• Subwoofer-udgang til tilslutning af en subwoofer til dybere bas
• Line-in-tilslutning

Nyd din musik trådløst
• Nyd tusindvis af gratis internetradiostationer
• Få et helt univers af onlinemusiktjenester
• Understøtter streaming af musik via UPnP

Intuitiv og nem at bruge
• Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed
• Nem adgang til faste stationer
• Ultimativ anvendelighed med nem opsætning



 AirStudio+ Lite-app

App'en kan fås i Apple App Store og Google Play, og 
den registrerer automatisk mobile og andre 
kompatible enheder, som er tilsluttet til dit Wi-Fi-
hjemmenetværk, og giver dig øjeblikkelig kontrol 
over din musik. Kontroller musikafspilning, lydstyrke 
og lydindstillinger samt online-musiktjenester og 
internetradio fra enhver enhed, hvor som helst.

Onlinemusiktjenester

At få et abonnement på en online-musiktjeneste er 
en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt 
udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du 
kan også få adgang til musik når som helst og hvor 
som helst, så længe du har en internetforbindelse. 
Med Philips trådløst hi-fi behøver du ikke engang at 
tænde computeren for at nyde online-
musiktjenesten.

Internetradiostationer

Nu kan du holde dig orienteret om musik over hele 
verden. Stil ind på over 30.000 
internetradiostationer, og få flere indstillinger for 
skøn musik.
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Vigtigste nyheder

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.
• Øretelefoner: 3,5 mm
Lyd
• Udgangseffekt (musik): 100 W
• Lydforbedring: Diskant- og basregulering
• Lydstyrkeregulering: op/ned

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• ID3 Tag-support
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• Musikstreaming: Internetradio, Musiktjenester, 

PC/MAC
• Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)

Tilslutningsmuligheder
• Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), 

Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient
• LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 

Link, Analog lyd ind (L/R), Digital koaksial indgang, 
Digital optisk indgang, Subwoofer-udgang

Komfort
• Forudindstillede knapper til internetradio

Smartphone/Tablet App
• Programnavn: AirStudio+ Lite, gratis download fra 

Apple App Store/Google Play

Tilbehør
• Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk, polsk (tilgængelig 
online)

• Garantikort: Garantikort
• Lysnetadapter: 110 - 240 V
• Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Globalt 

garantibevis

Mål
• Produktmål (B × D × H): 220 x 220 x 56 mm
• Emballagemål (B x D x H): 338 x 265 x 120 mm
• Bruttovægt: 3 lb
• Nettovægt: 2 kg
•
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