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d dig fordybe i Hi-Fi-lyd med Philips Fidelio-lydtårne. Stream musik trådløst med 
etooth® aptX og AAC. Afspil dine CD'er, iPod eller iPhone med Philips DualDock. 
n to højttalere fylder rummet med lyd.

Nyd friheden med trådløs Bluetooth®-teknologi
• Gulvhøjttalere til perfekt musikgengivelse
• Afspil musik via trådløs Bluetooth®-teknologi og aptX®

Nyd din musik fra flere kilder
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
• MP3 Link til bærbar musikafspilning
• DualDock til opladning og afspilning af iPod/iPhone (Lightning og 30-bensstik)

Gør din lydoplevelse bedre
• Samlet udgangseffekt på 160 W RMS

Design, der passer i dit hjem
• Unikt tårndesign, der passer til din livsstil.



 Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din 
USB-enhed til USB-porten på din Philips-
enhed, og din digital musik afspilles direkte fra 
Philips-enheden.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 
nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst 
bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er 
at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.

DualDock til opladning og afspilning

DualDock, der er skabt til at forene slank 
stilfuldhed med tilslutningsmulighed for 
Lightning-enheder og Apple-enheder med 30-
bens stik, springer frem, når der er behov for 
at vise stikkene og fungere som stander for 
iPhone/iPod.

Gulvhøjttalere

Fidelio Sound Towers er gulvhøjttalere, der 
har den optimale akustiske volumen til at skabe 
en fyldig og frisk lyd. De kombinerer 
mellemtonepræcisionen i et traditionelt 2-vejs 
højttalersystem med basudvidelser, der 
understøtter den lave ende af lydspektret, og 

det gør dem særligt egnet til gengivelse af 
musik.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og 
CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store 
digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden 
at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 
eller WMA er to af de 
komprimeringsformater, der giver dig 
mulighed for at opleve en verden af digital 
musik på din afspiller fra Philips. Download 
MP3- eller WMA-sange fra autoriserede 
musikwebsteder på internettet, eller opret 
dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at 
rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til 
afspilleren.

Afspil musik via Bluetooth
Afspil musik fra mobiltelefon og PC via trådløs 
Bluetooth®-teknologi og aptX®
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation, iPod classic, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. 
generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, 
iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

• via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch 
3. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 
5. generation

• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod 
touch 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• via 30-bensstik: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE

• via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
• Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem, 4" 

basenhed
• Antal indbyggede højttalere: 6

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD, USB-flash-drev
• Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-

afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/
tilbage, Søg efter næste/foregående spor

• Loader-type: Motordrevet
• ID3 Tag-support
• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 

frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 
Oplader iPod

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• RDS: Programtype, Stationsnavn, RDS-urindstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder
• Andre tilslutninger: FM-antenne
• 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital 

koaksial indgang, Digital optisk indgang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, aptX

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-

alarm, iPod-alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Skærmtype: VFD-display
• Eco Power-standby: 0,5 watt
• Opladningsenhed: iPhone, iPod
• Displaytype: VFD-display

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, 

Lydkabel
• Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, 

spansk, italiensk
• Fjernbetjening
• Brugervejledning: 16 sprog

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

560 x 1120 x 390 mm
• Bruttovægt: 30,7 kg
• Nettovægt: 26,3 kg
• Hovedenhedens dybde: 300 mm
• Hovedenhedens højde: 985 mm
• Hovedenhedens bredde: 300 mm

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPad-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro
•
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