
 

 

Philips Fidelio
A3 vezeték nélküli Hi-Fi 
hangsugárzó

Valósághű sztereó hangzás
iOS/Android/PC zene 
streamelése
36 W-os, 4 Hi-Fi meghajtó
Analóg bemenet
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 hangzás bűvöletében
llgasson zenét vezeték nélkül, valósághű minőségben a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi 
ngsugárzóval. Apple vagy Android készülékén tárolt zenéit gond nélkül hallgathatja az 
teljes, magával ragadó hangzásvilágú 4 Hi-Fi hangszórón egy kompakt hangsugárzóból.

Valósághű sztereó hangzás
• Döntött hangszóró a szélesebb sztereó hangzásért
• Autentikus hangzás 4 audiofil-szintű hangszóróból
• Hangbemenet

Zenehallgatás vezeték nélkül
• Vezeték nélküli zenetovábbítás mobil készülékéről vagy számítógépéről
• Hangoljon internetes rádióállomások ezreire
• Élvezze az online zeneszolgáltatás világát

Logikus és könnyű használat
• Az AirStudio+ alkalmazással mobil készülékéről vezérelheti a zenét
• Gyors és könnyű beállítás

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Sokoldalú elhelyezhetőség - bármely otthonba beilleszthető



 AirStudio+ alkalmazás

Az AirStudio+ segítségével egyszerűen 
továbbíthat zenét a mobil készülékéről 
(okostelefonjáról vagy táblagépéről) a vezeték 
nélküli Hi-Fi hangsugárzóra. Az Apple App 
store és Google Play oldalakról elérhető 
alkalmazás automatikusan megkeresi a 
mobiltelefonokat és más kompatibilis 
készülékeket, amelyek az Ön otthoni Wi-Fi 
hálózatához csatlakoznak, és a megtalált 
készülékeket máris használhatja. Vezérelje a 
zenelejátszást, a hangerő- és hangszín-
beállításokat, az online zeneszolgáltatást és az 
internetes rádióállomásokat bármely 
készülékről, lakása bármely pontjáról.

Döntött hangszóró

A különleges, meghatározott szögben döntött, 
professzionális Hi-Fi hangszórók biztosítják a 
magával ragadó, leginkább kiterjesztett 
hangsugárzást. A hangszórók elhelyezkedése 
példátlanul dinamikus hangminőséget nyújt, 
bármelyik szobában tartózkodjék is Ön. Az 
egyedi kialakításnak köszönhetően pedig 
nemcsak a hangzás illeszkedik tökéletesen 
otthonába, de a látvány is.

4 audiofil-szintű hangszóró

A hangszórórendszer két magashangszóróból 
és két Hi-Fi középtartományú hangszóróból áll. 
Ezek a minőségi alkotóelemek úgy 
helyezkednek el, hogy a lehető 
legdinamikusabb hangzást nyújtsák.

Online zeneszolgáltatás

Az online zeneszolgáltatásokra feliratkozni a 
lehető legjobb döntés, ha zeneszámok széles 
választékához kíván hozzájutni, és meg akarja 
szerezni a legfrissebb dalokat. Internet-
kapcsolatának köszönhetően bárhol, bármikor 
hozzájuthat a zenéhez. A Philips vezeték nélküli 
Hi-Fi-vel még csak a számítógépét sem kell 
bekapcsolnia az online zeneszolgáltatáshoz.

Vezeték nélküli zenetovábbítás

Hallgasson zenét okostelefonjáról, 
táblagépéről vagy számítógépéről vezeték 
nélkül - lakása bármely pontján. A Fidelio 
vezeték nélküli Hi-Fi az AirStudio alkalmazással 
kibővítve Android és Apple készülékekkel is 
kompatibilis, így bármilyen mobil készüléken 
tárolt zenét megoszthat és élvezhet vezeték 
nélkül. MediaManager is található rajta, 
amelynek segítségével PC és Mac 
számítógépén tárolt zenéjéhez is könnyen 
hozzáférhet. Csak válassza ki, mely mappákhoz 
kíván hozzáférni, vagy bízza a MediaManagerre, 
hogy automatikusan importálja iTunes™ 
zenekönyvtárát.

Internetes rádióállomások

A Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi segítségével a 
világ több mint 30 000 online rádióállomásának 
műsorát élvezheti. Növelje zenei távlatait a 
rádióállomások műfaj vagy ország szerinti 
válogatásával, vagy válassza ki kedvenc 
állomásait a lenyűgözően hatalmas kínálatból. 
Mindez rendkívül egyszerű, hiszen minden 
Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi közvetlen elérési 
kóddal rendelkezik bármelyik állomáshoz.
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Hangzás
• Hangzásjavítás: FullSound, Magas/mély 

hangszínszabályzó, wOOx technológia
• Hangerőszabályzó: fel/le

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: Integrált
• Döntött hangszóró-technológia
• Beépített hangszórók: 4
• Hangszóró-meghajtók: 2 db 3,5"-es 

mélyhangszóró, 2 db dóm magashangsugárzó

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• ID3-tag támogatás
• Zene-streaming: Internetes rádió, 

Zeneszolgáltatás, PC/MAC, Okostelefon/táblagép

Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11n), Vezeték nélküli LAN (802.11g), 
Vezeték nélküli LAN (802.11b)

• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 

MP3 link

Kényelem
• Programozó gombok internetes 

rádióállomásokhoz
• Falra szerelhető

Okostelefon-/táblagép-alkalmazás
• Alkalmazás neve: AirStudio, ingyenesen letölthető 

az Apple App store/Google Play oldalakról

Szoftver
• Philips Media Manager

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz, lengyel (online elérhető)

• Garanciajegy: Garanciajegy
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 110-240 V
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 295 x 182 x 181 

mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 350 x 

227 x 235 mm
• Bruttó tömeg: 3,4 kg
• Nettó tömeg: 2,5 kg
•
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* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető 
el.

http://www.philips.com

