
 

 

Philips Fidelio
A3 trådløs hi-fi-højttaler

Hi-fi-lyd i stereo
4 Hi-Fi-drivere, 36W
Analog indgang
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 din musik trådløst i hi-fi-lyd med den trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttaler. Stream 
sik trådløst med 4 hi-fi-drivere, der giver en omsluttende musikoplevelse fra en 

mpakt højttaler

Hi-fi-lyd i stereo
• Vinklet højttaler giver bredere stereolyd
• Autentisk lyd fra 4 kvalitetsdrivere
• Audio line-in

Nyd din musik trådløst
• Stil ind på tusindvis af 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
• Hurtig og nem opsætning

Design, der passer i dit hjem
• Alsidig placering - passer til ethvert hjem



 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.

Vinklet højttaler

Højttaleren har særligt vinklede professionelle hi-fi-
drivere, som er designet til at producere det mest 
omfattende og omsluttende lydbillede, der er muligt. 
Placeringen af driverne giver enestående, dynamisk 
lydkvalitet, uanset hvor i rummet du befinder dig. 
Det unikke design gør også, at højttalerne passer 
diskret ind i hjemmets indretning.

4 kvalitetsdrivere

Højttaleren har to diskantenheder og to hi-fi-
mellemtonedrivere. Disse komponenter i topkvalitet 

er optimalt placeret til at levere dynamisk, 
omsluttende lyd på en perfekt måde.

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

Med Fidelio trådløs hi-fi kan du nyde mere end 
30.000 online-radiostationer fra hele verden. Udvid 
dine musikalske horisonter ved at opdage fantastiske 
radiostationer efter genre eller land, eller vælg dine 
favoritstationer fra det store udvalg, du har lige ved 
hånden. Og det er supernemt - hvert trådløse 
Fidelio-hi-fi-system har direkte adgangstaster til 
enhver radiostation.
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Specifikationer
Lyd
• Lydforbedring: FullSound, Diskant- og 

basregulering, wOOx-teknologi
• Lydstyrkeregulering: op/ned

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret
• Vinklet højttalerteknologi
• Indbyggede højttalere: 4
• Højttalerdriver: 2 x 3,5" woofere, 2 x 

diskantenheder

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• ID3 Tag-support
• Musikstreaming: Internetradio, Musiktjenester, 

PC/MAC

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

Komfort
• Forudindstillede knapper til internetradio
• Kan hænges på væggen

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): 295 x 182 x 181 mm
• Emballagemål (B x D x H): 350 x 227 x 235 mm
• Bruttovægt: 3,4 lb
• Nettovægt: 2,5 kg
•

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.
Udgivelsesdato  
2020-07-22

Version: 13.11.3

12 NC: 8670 000 91522
EAN: 08 71258 16496 47

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com

Vigtigste nyheder
A3 trådløs hi-fi-højttaler
Hi-fi-lyd i stereo 4 Hi-Fi-drivere, 36W, Analog indgang

http://www.philips.com

