
 

 

Philips Fidelio
Trådløse studiehøjttalere

Bluetooth® aptX, AAC og NFC

Digital indgang, analog indgang
USB-port til opladning
100 W maks.

BTS7000
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rådløse stereohøjttalere
plev kraftfuld hi-fi-lyd og utrolig basgengivelse med disse 100 W-studiehøjttalere. 
eam musik trådløst via Bluetooth® med aptX® og AAC. Førsteklasses finish 
mplementerer enhver smart boligindretning.

Gør din lydoplevelse bedre
• 100 W maksimal udgangseffekt
• Dome-tweeter af silke, der sikrer krystalklar lyd
• Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Tilslut og nyd al din underholdning
• Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming
• HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV
• Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
• Optisk/koaksial indgang til tilslutning af TV, PC eller spilkonsol

Designet til at forbedre din bolig
• Lækkert stof, perfekt tilvirket til at opnå den bedste lydkvalitet
• Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning
• Finish i træ til moderne boligindretning



 Dome-tweeter af silke

En silkedome indeholder en membran af silke - et 
materiale, der er langt bedre sammenlignet med 
almindelige tweetere. Det silkemateriale, der 
anvendes i membranen, har overlegne lyddæmpende 
karakteristika, og den bløde tekstur sikrer minimal 
akustisk opdeling. Resultatet af lyden fra en 
silkedome er fyldig, varm og afspilles i et bredt 
frekvensområde.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs 
musikstreaming

NFC-teknologi

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med 
enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Du skal blot trykke den NFC-
aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-
området på en højttaler for at aktivere højttaleren, 
starte Bluetooth-parring og begynde at streame 
musik.

HDMI ARC
HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal 
lydstandarder, bygger på de samme principper, som 
det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. 
Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet 
med en realistisk rumvirkning.
BTS7000/10

Specifikationer
Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 100 W, 30 % THD

Højttalere
• Højttalerdrivere: 4" basenhed, dome-diskant
• Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder
• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
• Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, 

Digital optisk indgang
• Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X og AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• USB-opladning

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydstyrkekontrol, 

Standby med et tryk
• USB-opladning: 0,5 A

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 161 x 305 x 161 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, 

Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, DIN-
kabel, IFU/brugerhåndbog

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W
•
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