
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátový reproduktor 
SoundAvia

• s technologií AirPlay

AD7050W
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tímto bezdrátovým reproduktorem
ímto bezdrátovým reproduktorem Philips Fidelio AD7050W/10 můžete pomocí bezdrátové 

hnologie AirPlay bezstarostně přehrávat skladby přímo ze svého iPodu Touch, iPhonu, iPadu nebo 

plikace iTunes v počítači. Tento elegantní a výkonný reproduktor naplní váš domov skvělou hudbou.

Křišťálově čistý zvuk
• Technologie SoundAvia pro působivý zvuk, co vyplní celou místnost
• Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
• Celkový výstupní výkon 40 W RMS

Elegantní a moderní
• Moderní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
• Povrchová úprava z vysoce kvalitního hliníku

Pokročile univerzální
• Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
• Rychlé nastavení technologie AirPlay
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad pomocí portu USB
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Intuitivní ovládání
• Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku



 Technologie SoundAvia

Technologie SoundAvia je předurčena k tomu, 
aby uspokojila i ty největší milovníky hudby. 
Naplní váš obývací pokoj působivou kvalitou 
zvuku z kompaktního zařízení. Širokopásmový 
přední reproduktor a zadní basové průduchy 
optimalizují zvukovou rovnováhu, zatímco 
mírně zakřivený tvar ozvučnice elegantně 
rozšiřuje oblast optimálního poslechu.

FullSound™

Patentovaná technologie FullSound společnosti 
Philips využívá digitální zpracování signálu 
poslední generace pro věrné vylepšení podání 
hudby. Hudební obsah je dynamicky 
analyzování a optimalizován a umožní vám zažít 
hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Bezdrátová technologie AirPlay

Technologie AirPlay umožňuje přenos celé 
hudební kolekce iTunes do dokovací stanice 

Philips Fidelio. Díky bezdrátovému spojení 
přehrává skladby z programu iTunes v počítači, 
iPhonu, iPadu nebo v iPodu Touch v každém 
reproduktoru, který technologii AirPlay 
podporuje. Stačí jen reproduktory zapojit do 
sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje 
současné přehrávání ve všech reproduktorech 
v různých místnostech. Poslouchejte 
oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Rychlé nastavení technologie AirPlay

Díky rychlému nastavení technologie AirPlay 
se váš bezdrátový reproduktor jednoduše 
připojí k domácí síti. Stačí připojit reproduktor 
k zařízení iPod touch, iPhone, iPad pomocí 
30kolíkového kabelu nebo dokovacího 
konektoru, stisknout tlačítko nastavení Wi-Fi, 
na zařízení Apple povolit rychlé nastavení sítě 
Wi-Fi a můžete si užívat!

Aplikace SoundStudio

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě 
líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá 
ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje 
změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí 
iPhonu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché 
ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, 
přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný 
zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené 

písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje 
poslech tisíců internetových rádiových stanic 
z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební 
zážitky.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Tento reproduktor se dodává s portem USB, 
takže můžete pohodlně nabíjet svůj iPod, 
iPhone nebo iPad. Stačí jen připojit zařízení 
Apple pomocí tohoto kabelu USB k zadní 
straně reproduktoru. Během nabíjení můžete 
ze svého zařízení Apple přehrávat jakoukoli 
hudbu.

Připojení vstupu AUX-in

Připojení vstupu AUX-in umožňuje přímé 
přehrávání obsahu MP3 z přenosných 
multimediálních přehrávačů. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu ve 
vynikající kvalitě z tohoto reproduktoru je 
připojení vstupu AUX-in rovněž mimořádně 
praktické, protože stačí jen zapojit přenosný 
přehrávač MP3 do reproduktoru.
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Přednosti
Bezdrátový reproduktor SoundAvia
s technologií AirPlay
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Kompatibilita
• Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhonu a 

iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• App name: SoundStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2x 3"/8cm širokopásmové 

vinutí
• Výstupní výkon (RMS): 40 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list, 

Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému 
použití

• Uživatelská příručka: na disku CD

Možnosti připojení
• AirPlay: Ano
• Aux in: Ano
• USB: pro přehrávání a nabíjení iPodu/iPhonu/iPadu

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

358 × 137 × 202 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 466 × 175 × 250 mm
• Hmotnost výrobku: 2,4 kg
• Hmotnost včetně balení: 3,06 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
•
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