Philips Fidelio
Ασύρματο ηχείο
SoundAvia

Απολαύστε πλούσιο, φυσικό ήχο
με αυτό το ασύρματο ηχείο
• με AirPlay

Το ασύρματο ηχείο Fidelio AD7050W/10 της Philips σάς δίνει τη δυνατότητα να ακούτε μουσική
από το iPod touch, το iPhone ή το iPad σας, καθώς και από το iTunes στον υπολογιστή σας ασύρματα μέσω AirPlay. Κομψό και πανίσχυρο, γεμίζει το σπίτι σας με μοναδική μουσική, χωρίς
την ακαταστασία των καλωδίων.
Πεντακάθαρος ήχος
• SoundAvia, για εντυπωσιακό ήχο που πλημμυρίζει το χώρο
• Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 40W RMS

AD7050W

Κομψό και μοντέρνο
• Μοντέρνα σχεδίαση για κάθε χώρο και κάθε στιλ
• Φινίρισμα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
Προηγμένη ευελιξία
• Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay
• Εγκατάσταση του AirPlay σε ένα βήμα
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad μέσω της θύρας USB
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
Διαισθητικός έλεγχος
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου
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Ασύρματο ηχείο SoundAvia
με AirPlay

Χαρακτηριστικά
SoundAvia

Σχεδιασμένο για να ικανοποιεί ακόμα και
τους πιο απαιτητικούς φίλους της μουσικής,
το SoundAvia πλημμυρίζει το χώρο με ήχο
εντυπωσιακής ποιότητας. Οι οδηγοί των
μπροστινών ηχείων πλήρους εύρους και οι
οπίσθιοι αγωγοί μπάσων βελτιστοποιούν
την ισορροπία του ήχου, ενώ η ελαφρώς
καμπυλωτή σχεδίαση του ανακλαστήρα
διευρύνει τη βέλτιστη περιοχή ακρόασης.

Μεταφέρει ασύρματα μουσική από το
πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή σας, το
iPhone, το iPad ή το iPod touch - σε
οποιοδήποτε ηχείο του σπιτιού, εφόσον
αυτό υποστηρίζει τεχνολογία AirPlay. Το
μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να
βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι
συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi. Η τεχνολογία
AirPlay σάς επιτρέπει επίσης ταυτόχρονη
αναπαραγωγή μουσικής σε κάθε ηχείο κάθε
δωματίου. Γεμίστε κάθε χώρο του σπιτιού
σας με τους αγαπημένους σας ήχους!

Με την απίστευτα απλή εγκατάσταση του
AirPlay σε ένα βήμα, το ασύρματο ηχείο σας
θα συνδεθεί εύκολα με το οικιακό σας
δίκτυο. Συνδέστε το ηχείο με το iPod touch,
το iPhone ή το iPad (με ένα καλώδιο 30
ακίδων ή ένα βύσμα βάσης σύνδεσης) και
πατήστε το κουμπί ρύθμισης Wi-Fi.
Επιτρέψτε την κοινή χρήση της ρύθμισης
Wi-Fi στη συσκευή Apple με ένα μόνο κλικ,
και είστε έτοιμοι για μοναδικές μουσικές
απολαύσεις!

Το ηχείο διαθέτει θύρα USB, για πρακτική
φόρτιση του iPod, του iPhone ή του iPad.
Απλά συνδέστε το καλώδιο USB της
συσκευής Apple στο πίσω μέρος του ηχείου.
Μπορείτε να ακούσετε όση μουσική θέλετε
από τη συσκευή Apple ενώ αυτή φορτίζει.
Σύνδεση AUX

Εφαρμογή SoundStudio

Ασύρματη τεχνολογία AirPlay

Η τεχνολογία AirPlay σάς επιτρέπει να
μεταφέρετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή
iTunes στις βάσεις σύνδεσης Philips Fidelio.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone/iPad

Εγκατάσταση του AirPlay σε ένα βήμα

FullSound™

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips,
χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής
επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς,
για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει
και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό
περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να
απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και
ζεστό ήχο.

ράβετε" την ηχητική εμπειρία στα μέτρα σας
και να δώσετε στα αγαπημένα σας
τραγούδια μια νέα διάσταση. Ακόμα, το
SoundStudio σάς δίνει τη δυνατότητα να
διευρύνετε τους μουσικούς σας ορίζοντες
ακόμα περισσότερο, ακούγοντας χιλιάδες
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
από ολόκληρο τον κόσμο.

Απολαύστε τη μουσική όπως σας αρέσει. Με
το SoundStudio, παίρνετε κυριολεκτικά τον
έλεγχο της μουσικής στα χέρια σας, καθώς
σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου με πανέξυπνα
και απλά στοιχεία ελέγχου μέσω του iPhone
σας. Τώρα, μπορείτε να "κόβετε και να

Η σύνδεση AUX επιτρέπει την
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από
φορητές συσκευές αναπαραγωγής
πολυμέσων. Εκτός από το γεγονός ότι
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική
στην ανώτερη ποιότητα ήχου που
προσφέρει το ηχείο, η σύνδεση AUX είναι
επίσης εξαιρετικά εύχρηστη, καθώς το μόνο
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε
τη φορητή σας συσκευή MP3 στο ηχείο.

AD7050W/10

Ασύρματο ηχείο SoundAvia
με AirPlay

Προδιαγραφές
Συμβατότητα

• Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod, iPhone και
iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad

• Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη
από το κατάστημα εφαρμογών
• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3
ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία

• Οδηγοί ηχείων: 2 x 3"/8 εκ. πλήρους εύρους
• Ισχύς εξόδου (RMS): 40W

Αξεσουάρ

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό
AC-DC, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5
χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο
παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης

έναρξης
• Εγχειρίδιο χρήσεως: σε CD

Συνδεσιμότητα

• AirPlay
• Είσοδος Aux
• USB: για αναπαραγωγή και φόρτιση iPod/iPhone/
iPad

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 358 x 137 x
202 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 466 x 175 x
250 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2,4 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 3,06 κ.

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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