
 

 

Philips Fidelio
trådlösa studiohögtalare

Bluetooth® aptX, AAC och NFC

Digital ingång, analog ingång
USB-port för laddning
högst 100 W

BTS7000
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rådlösa stereohögtalare
 riktigt stort hi-fi-ljud med de här studiohögtalarna på 100 W med fantastisk 
såtergivning. Strömma musik trådlöst med Bluetooth® med aptX® och AAC. 
rstklassig finish kompletterar alla snygga heminredningar.

Berika din ljudupplevelse
• Maximal uteffekt på 100 W
• Diskantelement med kon i silke för kristallklart ljud
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Anslut och njut av all din underhållning
• Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Optisk/koaxial ingång för anslutning av tv, dator eller spelkonsol

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Lyxigt tyg, perfekt definierat för bästa ljudprestanda
• Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
• Äkta träfinish för en modern stil



 Diskantelement med kon i silke

Att använda silke som material i konen, eller 
membranet, på diskantelement ger ett överlägset 
resultat jämfört med andra vanligt förekommande 
material. Det silke som används för membranet har 
utsökta ljuddämpande egenskaper och dess mjuka 
struktur garanterar minsta möjliga akustiska 
distorsion. Det ljud som produceras av ett 
diskantelement med en kon i silke är därför mjukt, 
varmt och har ett brett frekvensomfång.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös 
musikströmning

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig 
NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du 
behöver bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för 
en högtalare för att sätta på högtalaren, starta 
Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

HDMI ARC
HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste 
standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar 
människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, 
upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet 
och verklighetstrogna ledljud.
BTS7000/10

Specifikationer
Ljud
• Uteffekt (RMS): 100 W, 30 % THD

Högtalare
• Högtalarelement: 4 tums woofer, dome tweeter
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital 

optisk ingång
• Trådlösa anslutningar: Bluetooth APT-X och AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• USB-laddning

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Systemvolymkontroll, 

Standby med en knapptryckning
• USB-laddning: 0,5 A

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

161 x 305 x 161 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbguide, 

Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, DIN-
kabel, IFU/Bruksanvisning

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W
•
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Funktioner
Trådlösa studiohögtalare
Bluetooth® aptX, AAC och NFC Digital ingång, analog ingång, USB-port för laddning, högst 100 W
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