
 

 

Philips Fidelio
безжичен 
високоговорител 
SoundAvia

с AirPlay
USB порт за възпроизвеждане/
зареждане
10 W

AD7000W
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зпитайте богатия, естествен звук
този безжичен високоговорител
зжичният високоговорител Philips Fidelio AD7000W/10 ви дава свободата да пускате 
сни директно от вашия iPod Touch, iPhone или iPad, а също и от iTunes на компютъра 
езжично чрез AirPlay. Елегантен и компактен, той изпълва дома ви с чудесна музика.

Кристално чист звук
• SoundAvia за впечатляващ, изпълващ стаята звук
• FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Елегантен и съвременен дизайн
• Съвременен дизайн, подходящ за всяко пространство и всеки начин на живот
• С висококачествено алуминиево покритие

Авангардна универсалност
• Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad през USB порта
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Интуитивно управление
• Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука



 SoundAvia

Проектиран да задоволи и най-
взискателните меломани, SoundAvia ще 
изпълни стаята ви с впечатляващо качествен 
звук от едно компактно устройство. 
Широколентовите, излъчващи напред 
мембрани и излъчващи назад тръбни баси 
оптимизират баланса на звука, а леко 
извитата повърхност елегантно разширява 
оптималната площ на озвучаване.

FullSound™

Фирмената технология FullSound на Philips 
използва цифрова обработка на сигнали от 
последно поколение, за да пресъздава 
музиката с висока вярност. Музикалното 
съдържание се анализира и оптимизира 
динамично, за да ви позволи да изпитате 
музиката с висока детайлност и топлота.

Безжичната технология AirPlay

AirPlay позволява поточно 
възпроизвеждане на цялата ви музикална 
колекция от iTunes на докинг станции 
Philips Fidelio. AirPlay възпроизвежда 
безжично от програмата iTunes на вашия 
компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на 
всеки поддържащ AirPlay високоговорител 
във вашия дом. Всичко, което трябва да 
направите, е да свържете тонколоните към 
вашата Wi-Fi мрежа. Освен това, AirPlay 
позволява едновременно възпроизвеждане 
на всеки високоговорител във всяка стая. 
Нека любимите мелодии ви следват 
навсякъде в дома ви.

Приложение SoundStudio

Сега можете да слушате музиката точно 
така, както ви харесва. SoundStudio ви дава 
пълен контрол върху вашата музика. С него 
можете да променяте всеки аспект на звука, 
като използвате само вашия iPhone, 
интуитивно и лесно. Можете да избирате и 
променяте звученето на любимите си 
парчета, да създавате уникални звукови 
изживявания и да вдъхнете нов живот на 
любимите си мелодии. Освен това, 

SoundStudio позволява да слушате хиляди 
интернет радиостанции от цял свят – за 
още по-пълно удоволствие от музиката.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Високоговорителят е снабден с USB порт, 
който ви позволява удобно да зареждате 
iPod, iPhone или iPad. Просто свържете 
устройството с USB кабел към гърба на 
високоговорителя. Можете да изпълнявате 
всяка музика от своето устройство Apple, 
докато то се зарежда.

Връзка с вход AUX

Връзката с вход AUX позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходното качество на звука, 
излизащ от аудио системата, връзката с вход 
AUX е и изключително удобна, защото 
всичко, което трябва да направите, е да 
включите своя MP3 плейър във 
високоговорителя.
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Съвместимост
• Съвместим с: всеки iPod, iPhone и iPad

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: SoundStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 
Пълнообхватна мембрана 2 бр. x 2,5"/6,5 см

• Изходна мощност (RMS): 10 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 3,5 мм 
стерео входен кабел, Гаранционна карта, 
Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за 
бърз старт

• Ръководство за потребителя: на CD

Възможности за свързване
• AirPlay
• Допълнителен вход (AUX)
• USB: за възпроизвеждане и поставяне на iPod/

iPhone, iPad

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 106 x 298 x 

168 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 401 x 152 x 

215 мм
• Тегло на изделието: 1,36 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,02 кг

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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