
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátové propojení Hi-Fi 
A1

Přeměňte Hi-Fi na bezdrátový 

systém

Digital out & Analog out/In

AW1000
Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

Posedlost zvukem
Po připojení k systému Hi-Fi vám bezdrátové propojení Philips Fidelio Hi-Fi poskytne celou hudební 
sbírku z aplikace cloud a internetové rádiové stanice přímo ve vašem obývacím pokoji. Své přenosné 

zařízení se systémem Android nebo Apple můžete použít k procházení a přehrávání hudby.

Vylepšete své stereo bezdrátovým připojením Hi-Fi
• Snadné připojení k domácímu stereofonnímu systému pro bezdrátový poslech hudby
• Více možností připojení pro přehrávání hudby z jiných přehrávačů

Užijte si svou hudbu bezdrátově
• Užijte si tisíce internetových rádiových stanic zdarma
• Vychutnejte si obrovskou nabídku hudebních služeb online
• Podpora přenosu hudby prostřednictvím rozhraní UPnP

Intuitivní a pro snadné použití
• Aplikace AirStudio+ Lite pro ovládání hudby z mobilního zařízení
• Snadný příst. k předvolbám rozhl.stanic
• Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení



 Aplikace AirStudio+ Lite

Tato aplikace je dostupná v obchodě Apple App 
Store nebo Google Play. Automaticky rozpozná 
mobilní a jiná kompatibilní zařízení připojená k vaší 
domácí síti Wi-Fi a umožní vám tak okamžité 
ovládání hudby. Můžete ovládat přehrávání, nastavení 
hlasitosti a zvuku a také využívat hudební služby 
online a internetové rozhlasové stanice 
z libovolného zařízení na libovolném místě.

připojení k domácímu stereofonnímu 
systému

Bezdrátový systém Hi-Fi můžete snadno připojit 
k vlastnímu systému Hi-Fi nebo k systému domácího 
kina a přenášet hudbu z počítače, mobilního zařízení 
nebo z internetu.

Online hudební služba

Pořídíte-li si předplatné na některou hudební službu 
online, získáte ideální přístup k široké nabídce hudby 

včetně nejnovějších hitů. Máte také přístup k hudbě 
kdykoli a kdekoli, kde je přístup k internetu. 
S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips nemusíte 
pro online přístup k hudebním službám ani zapínat 
počítač.

Internetové rozhlasové stanice

Nyní můžete držet krok se všemi hudebními žánry na 
celém světě. Můžete si naladit více než 30 000 
internetových rádiových stanic a rozšířit tak své 
možnosti, jak si vychutnat hudbu.

Více možností připojení

Linkové připojení vám umožní vychutnat si hudbu 
z jiných zařízení v bezdrátovém systému Hi-Fi. Stačí 
připojit přehrávač MP3, CD nebo DVD k systému 
přes port linkového výstupu.
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Specifikace
Zvuk
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s a 

VBR
• Streamování hudby: Internetové rádio, Hudební 

služby, PC/MAC
• Vzorkovací frekvence: 8 – 48 kHz (MP3)

Možnosti připojení
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN 

(802.11n), Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), 
Bezdrátová síť LAN(802,11b)

• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

pravý), Analogový výstup audio (levý/pravý), 
Koaxiální digitální výstup audio, Optický digitální 
výstup audio

Pohodlí
• Tlačítka přednastavených rozhlasových stanic: Ano

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet
• Název aplikace: Aplikace AirStudio+ Lite, ke 

stažení zdarma v obchodě Apple App Store nebo 
Google Play

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
norština, švédština, finština, portugalština, dánština, 
ruština, polština (k dispozici online)

• Záruční list: Záruční list
• Síťový adaptér: 110–240 V
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 140 x 140 x 40 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 261 x 182 x 84 mm
• Hrubá hmotnost: 1,4 lb
• Čistá hmotnost: 1 kg
•

* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.
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