
 

 

Philips Fidelio
Trådlös SoundAvia-
högtalare

med AirPlay
USB-port för uppspelning/
laddning
10 W

AD7000W

U
m
Ph
iPo
ko
pplev naturligt ljud
ed den här trådlösa högtalaren
ilips Fidelio AD7000W/12 trådlös högtalare ger dig möjlighet att spela låtar från din 
d Touch, iPhone, iPad och från datorns iTunes – trådlöst via AirPlay. Elegant och 
mpakt, och fyller hemmet med fantastisk musik.

Kristallklart ljud
• SoundAvia för imponerande ljud som fyller hela rummet
• FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
• Total uteffekt på 10 W RMS

Elegant och modern
• Modern design – passar var som helst och vem som helst
• Högkvalitativ aluminiumfinish

Avancerad mångsidighet
• Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
• Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-porten
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Intuitiv kontroll
• SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar



 SoundAvia

SoundAvia är utformad för att tillfredsställa de 
mest krävande musikfantasterna och fyller 
rummet med imponerande ljudkvalitet från en 
kompakt enhet. Främre fullregistershögtalare 
och bakåtriktade baskanaler optimerar 
ljudbalansen, medan den lätt krökta 
baffeldesignen elegant breddar det optimala 
lyssningsområdet.

FullSound™

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har 
den senaste generationens Digital Signal 
Processing till att troget återge musiken. 
Musikinnehållet analyseras och optimeras 
dynamiskt så att du kan uppleva musik med 
massvis av detaljer och värme.

Trådlös AirPlay-teknik

Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-
musiksamling på Philips Fidelio-
dockningsstationer. Du kan spela upp musiken 
trådlöst från iTunes-programmet på din dator, 
iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-
aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du 
behöver göra är att se till att högtalarna är 
anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay 
kan du dessutom spela upp samtidigt på alla 
högtalare överallt i hemmet. Låt musiken följa 
dig från rum till rum.

SoundStudio-app

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med 
SoundStudio får du kontrollen över din musik. 
Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med 
hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och 
enkla kontroller. Nu kan du ändra, skräddarsy 
och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att 
dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio 

kan du även lyssna på tusentals 
webbradiokanaler från hela världen och få en 
ännu bredare musikupplevelse.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

Högtalaren har en USB-port så att du kan ladda 
din iPod, iPhone eller iPad. Anslut din Apple-
enhet med USB-kabeln på högtalarens baksida. 
Du kan spela upp musik från din Apple-enhet 
medan den laddas.

AUX-ingång

Med AUX-ingången kan du spela upp MP3-
innehåll direkt från bärbara mediespelare. 
Förutom att du kan njuta av din favoritmusik 
med högtalarens överlägsna ljudkvalitet blir det 
extremt bekvämt med en AUX-ingång 
eftersom du bara behöver koppla in din 
bärbara MP3-spelare i högtalaren.
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Funktioner
Trådlös SoundAvia-högtalare
med AirPlay USB-port för uppspelning/laddning, 10 W
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-

enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 6,5 cm-fullregistershögtalare
• Uteffekt (RMS): 10 W

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, 

Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
• Bruksanvisning: på CD

Anslutningar
• AirPlay
• Aux-in
• USB: för uppspelning med och laddning av iPod/

iPhone/iPad

Mått
• Produktmått (B x D x H): 106 x 298 x 168 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 401 x 152 x 215 

mm
• Produktvikt: 1,36 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,02 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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