
 

 

Philips Fidelio
Altifalante Hi-Fi sem fios 
A3

Som estéreo de alta fidelidade
36 W, 4 diafragmas Hi-Fi
Entrada analógica

AW3000
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bcecado pelo som
uça a sua música sem fios e em alta fidelidade com o altifalante Hi-Fi sem fios Philips 
elio. Transmita música sem fios com 4 diafragmas Hi-Fi para oferecer uma experiência 
sical envolvente a partir de um altifalante compacto

Som estéreo de alta fidelidade
• Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo
• Som autêntico de 4 diafragmas adequados para audiófilos
• Entrada áudio

Desfrute da sua música sem fios
• Sintonize milhares de estações de rádio na Internet
• Desfrute de inúmeros serviços de música online
• Suporta a transmissão de música via UPnP

Intuitivo e fácil de utilizar
• AirStudio+ Lite para controlar a música a partir do seu dispositivo móvel
• Configuração rápida e fácil

Design que se mistura com a decoração interior
• Posicionamento versátil para se adaptar a qualquer casa



 Aplicação AirStudio+ Lite

Disponível na App Store da Apple ou no 
Google Play, a aplicação detecta 
automaticamente dispositivos móveis e outros 
dispositivos compatíveis ligados à sua rede Wi-
Fi doméstica, proporcionando-lhe um controlo 
imediato da sua música. Controle a 
reprodução de música, o volume e as 
definições de som, bem como os serviços de 
música online e a rádio na Internet a partir de 
qualquer dispositivo e de qualquer lugar.

Altifalante de ângulo

O altifalante dispõe de diafragmas Hi-Fi de nível 
profissional com um ângulo especial, 
concebido para proporcionar o ambiente 
sonoro mais extenso e envolvente possível. O 
posicionamento dos diafragmas oferece uma 
qualidade de som dinâmico incomparável, 

independentemente do local da divisão onde 
se encontra. O design exclusivo também 
permite que os altifalantes se integrem 
discretamente na sua decoração interior.

4 diafragmas adequados para audiófilos

O altifalante dispõe de dois tweeters e dois 
diafragmas Hi-Fi de gama média. Estes 
componentes de alta qualidade são 
posicionados de forma optimizada para 
fornecer um som envolvente de forma 
dinâmica.

Serviço de música online

Obter uma subscrição para serviços de música 
online é uma das melhores formas de 
conseguir aceder a uma grande variedade de 
música, incluindo os últimos lançamentos. 
Também pode aceder a música a qualquer 

altura e em qualquer lugar, desde que tenha 
uma ligação à Internet. Com o sistema Hi-Fi 
sem fios Philips, nem sequer precisa de ligar o 
computador para desfrutar de serviços de 
música online.

Estações de rádio da Internet

O sistema Fidelio Hi-Fi sem fios permite-lhe 
desfrutar de mais de 30 000 estações de rádio 
online de todos o globo. Aumente os seus 
horizontes musicais, descobrindo óptimas 
estações por género ou país, ou escolha as suas 
estações favoritas de uma vasta selecção à 
disposição na ponta dos seus dedos. E também 
é muito simples de usar – todos os sistemas 
Fidelio Hi-Fi sem fios dispõem de teclas de 
acesso directo para qualquer estação de rádio.
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Som
• Melhoramento do som: FullSound, Controlos de 

Graves e Agudos, Tecnologia wOOx
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrados
• Tecnologia de altifalantes de ângulo
• Altifalantes incorporados: 4
• Diafragmas: 2 woofers de 3,5", 2 tweeters de topo

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
• Taxas de bits MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Suporte de identificação ID3
• Transmissão de música: Rádio da Internet, Serviços 

de música, PC/MAC

Conectividade
• Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede 

local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
• Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm 

- MP3 link

Funcionalidades
• Teclas predefinidas da rádio na Internet
• Montagem na parede

Aplicação para smartphone/tablet
• Nome da aplicação: AirStudio+ Lite, transferência 

gratuita da App Store da Apple/do Google Play

Acessórios
• Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco 
(disponível online)

• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Transformador CA/CC: 110-240 V
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 295 x 182 x 

181 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 350 x 227 x 

235 mm
• Peso Bruto: 3,4 kg
• Peso Líquido: 2,5 kg
•
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* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.

http://www.philips.com

