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caixa de som wireless Philips Fidelio AD7050W/10 fornece a você a liberdade de reproduzir 
sicas diretamente do iPod Touch, iPhone, iPad e do iTunes de seu computador - sem fio, com 
irPlay. Elegante e potente, ela envolve sua casa com música de alta qualidade.

Som cristalino
• SoundAvia para som impressionante que envolve todo o ambiente
• O FullSound aprimora os detalhes do som, proporcionando um som nítido e potente
• Potência total de 40 W RMS

Elegante e moderno
• Design moderno para qualquer ambiente e estilo de vida
• Acabamento com alumínio de alta qualidade

Versatilidade avançada
• Transmita suas músicas com a tecnologia wireless AirPlay
• Configuração do AirPlay em uma etapa
• Reproduza e carregue seu iPod/iPhone/iPad pela porta USB
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Controle intuitivo
• Aplicativo SoundStudio para total controle dos ajustes de áudio



 SoundAvia

Projetado para atender aos fãs mais exigentes, 
o SoundAvia preencherá seu ambiente com 
impressionante qualidade de áudio a partir de 
um dispositivo compacto. Os drivers frontais 
de longo alcance e os tubos traseiros de graves 
estão posicionados para otimizar o equilíbrio, 
enquanto o design levemente curvado amplia 
com elegância a área de propagação do som.

FullSound™

A tecnologia patenteada FullSound da Philips 
usa processamento de sinal digital de última 
geração para aprimorar com fidelidade a 
reprodução de músicas. O conteúdo musical é 
analisado dinamicamente e otimizado para que 
você possa curtir suas músicas com riqueza de 
detalhes e sensações.

Tecnologia wireless AirPlay

Com o AirPlay, você pode transmitir toda a 
coleção de músicas do iTunes para os docks 

Philips Fidelio. Essa tecnologia reproduz (sem 
fio) músicas do iTunes no computador, do 
iPhone, iPad ou iPod Touch em qualquer caixa 
de som com tecnologia AirPlay da sua casa. 
Tudo que você precisa fazer é verificar se as 
caixas de som estão conectadas à rede Wi-Fi. 
Além disso, o AirPlay permite reproduzir 
músicas simultaneamente em qualquer caixa e 
em qualquer cômodo. Ouça as suas músicas 
favoritas onde quer que você esteja.

Configuração do AirPlay em uma etapa

Com a surpreendente configuração do AirPlay 
em uma única etapa, sua caixa acústica wireless 
será conectada facilmente à rede doméstica. 
Basta conectar a caixa acústica a seu iPod 
Touch, iPhone ou iPad usando o cabo de 30 
pinos ou o conector do dock, pressionar o 
botão de configuração do Wi-Fi e, com um 
único clique, permitir o compartilhamento da 
configuração Wi-Fi em seu dispositivo Apple. 
Você está pronto para curtir o som!

Aplicativo SoundStudio

Ouça suas músicas como preferir. O 
SoundStudio coloca a magia da música na 
palma da sua mão. Com ele, você pode alterar 
todos os aspectos do som usando apenas o 
iPhone, com controles simples e intuitivos. 
Agora, você pode adaptar, personalizar e criar 

o tipo de som desejado, dando vida às suas 
músicas favoritas. Graças ao SoundStudio, 
você também pode ouvir centenas de estações 
de rádio on-line do mundo todo, aprimorando 
ainda mais a qualidade de suas músicas.

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone/
iPad

Esta caixa de som vem com uma porta USB, 
permitindo que você convenientemente 
carregue seu iPod, iPhone ou iPad. 
Simplesmente conecte seu dispositivo Apple 
com o cabo USB na parte posterior da caixa de 
som. Você pode reproduzir qualquer música 
de seu dispositivo Apple durante o 
carregamento.

Conexão AUX-in

A conexão AUX-in permite a reprodução 
direta do conteúdo de aparelhos de MP3 
portáteis. E, além da vantagem de curtir suas 
músicas favoritas com qualidade de som 
superior oferecida pela caixa de som, a 
conexão AUX-in também é extremamente 
conveniente, afinal, você só precisa conectar o 
MP3 player portátil à caixa de som.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPod, iPhone e iPad

Aplicativo para iPod/iPhone/iPad
• Nome do aplicativo: SoundStudio, Download 

gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Caixas acústicas
• Drivers dos alto-falantes: 2 drivers de 3"/8 cm de 

longo alcance
• Potência de saída (RMS): 40 W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Cabo 

MP3 LINK de 3,5mm, Certificado de garantia, 

Folheto de garantia mundial, Guia de início rápido
• Manual do Usuário: em CD

Conectividade
• AirPlay
• Aux in
• USB: para jogar e carregar iPod/iPhone/iPad

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 358 x 137 x 

202 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 466 x 175 x 

250 mm
• Peso do produto: 2,4 kg
• Peso, incluindo embalagem: 3.06 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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