
 

 

Philips Fidelio
A9 trådløse hi-fi-højttalere

Hi-fi-lyd i stereo
6 Hi-Fi-drivere, 100W
Digital og analog indgang

AW9000
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 din musik trådløst i hi-fi-lyd med trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttalere. Stream musik 
mt med 6 hi-fi-drivere, der leverer kraftfuld lyd og ultimativt stereoperspektiv.

Hi-fi-lyd i stereo
• Vinklet højttaler giver bredere stereolyd
• Autentisk lyd fra 6 kvalitetsdrivere
• Digitale og analoge indgange giver ekstra fleksibilitet
• Førsteklasses finish med optimal akustisk ydelse

Intuitiv og nem at bruge
• Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed
• Hurtig og nem opsætning

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

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.

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.

6 kvalitetsdrivere

Hver højttaler har tre kvalitets-hi-fi-transducere - to 
mellemtone-woofere til venstre og højre for en 
diskantenhed i midten giver en virkelig omsluttende 
og dynamisk lyd

Førsteklasses finish

Højttalerkabinetterne af træ er det ideelle valg til 
optimal akustisk ydelse. Højttalerkabinetter med 
optimeret basrefleks forstærker yderligere kraften 
og dybden i bassen, så du får en stor lyd fra disse 
stilfulde træhøjttalere. Forgyldte stik giver overlegen 
overførsel af lydsignaler, og den robuste og 
korrosionsbestandige konstruktionskvalitet gør 
disse højttalere den originale løsning til avanceret 
udstyr.
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Specifikationer
Lyd
• Lydforbedring: FullSound, Diskant- og 

basregulering
• Lydstyrkeregulering: op/ned

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret
• Vinklet højttalerteknologi
• Indbyggede højttalere: 6
• Højttalerdriver: 2 x diskantenheder, 4 x 3,5" 

basenheder

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, Analog lyd ind (L/R), Digital koaksial indgang, 
Digital optisk indgang

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
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, 

Globalt garantibevis

Mål
• Produktmål (B × D × H): 300 x 210 x 350 mm
• Emballagemål (B x D x H): 508 x 260 x 434 mm
• Bruttovægt: 12 lb
• Nettovægt: 10 kg
•

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.
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