
 

 

Philips Fidelio
A1 bezvadu Hi-Fi 
savienojums

Pārvērtiet Hi-Fi par bezvadu 

sistēmu

Digitālā izeja un analogā izeja/ieeja

AW1000
Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

Pārņemti ar skaņu
Pēc savienojuma izveides ar jūsu Hi-Fi sistēmu Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi savienojums 

nodrošina iespēju klausīties visu savu mākoņa mūzikas kolekciju un interneta radio stacijas 
jūsu viesistabā. Izmantojiet Android vai Apple portatīvo ierīci, lai pārlūkotu un atskaņotu.

Jauniniet stereo ar bezvadu Hi-Fi
• Vienkārša savienošana ar mājas stereo sistēmu, lai klausītos mūziku bezvadu tīklā
• Vairākas savienojuma opcijas mūzikas atskaņošanai no citiem atskaņotājiem

Baudiet savu mūziku bezvadu tīklā
• Klausieties tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju
• Izbaudiet neiedomājami plašu tiešsaistes mūzikas pakalpojumu klāstu
• Atbalsta mūzikas straumēšanu, izmantojot UPnP

Intuitīva un ērti lietojama
• AirStudio+ Lite, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci
• Vienkāršas piekļuves radio iestatījumi
• Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana



 AirStudio+ Lite lietotne

Pieejama vietnē Apple App Store un Google Play, šī 
lietotne automātiski nosaka mobilās un citas 
saderīgas ierīces, kas savienotas ar jūsu mājas Wi-Fi 
tīklu, nodrošinot mūzikas kontroli. Kontrolējiet 
mūzikas atskaņošanu, skaļumu un skaņas 
iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus 
un interneta radio no jebkuras ierīces, jebkurā vietā.

savienojums ar mājas stereo sistēmu

Vienkārši savienojiet bezvadu Hi-Fi sistēmu ar savu 
Hi-Fi vai mājas kinozāles sistēmu un straumējiet 
mūziku no datora, mobilās ierīces vai interneta.

Tiešsaistes mūzikas pakalpojums

Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu abonements ir 
viens no labākajiem veidiem, kā piekļūt plašam 

mūzikas klāstam, tostarp jaunākajiem izlaidumiem. 
Turklāt varat piekļūt mūzikai jebkurā laikā un vietā, ja 
vien ir pieejams interneta savienojums. Ja jums ir 
Philips bezvadu Hi-Fi sistēma, jums pat nav jāieslēdz 
dators, lai baudītu tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Interneta radiostacijas

Tagad varat piekļūt visa veida mūzikai visā pasaulē. 
Pieslēdzieties vairāk nekā 30 000 radio staciju 
internetā un paplašiniet mūzikas baudīšanas iespējas.

Vairākas savienojuma opcijas

Līnijas ieejas savienojums sniedz iespēju baudīt 
mūziku no citām ierīcēm bezvadu Hi-Fi sistēmā. 
Vienkārši pievienojiet savu MP3, CD vai DVD 
atskaņotāju pie sistēmas, izmantojot līnijas izejas 
portu.
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Specifikācijas
Skaņa
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• ID3 tagu atbalsts
• MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
• Mūzikas straumēšana: Interneta radio, Mūzikas 

pakalpojumi, PC/MAC
• Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)

Savienojamība
• Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), 

Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
• Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP 

klients
• LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), 

Analogā audio izeja (K/L), Koaksiālā digitālā audio 
izeja, Optiskā digitālā audio izeja

Lietošanas komforts
• Iepriekš iestatīto interneta radiostaciju taustiņi

Viedtālruņa/planšetdatora programma
• Lietojumprogrammas nosaukums: AirStudio+ Lite, 

bezmaksas lejupielāde no vietnes Apple App Store/
Google Play

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, 

itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu, poļu (pieejamas tiešsaistē)

• Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
• AC/DC Adapteris: 110 – 240 V
• Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, 

Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 140 x 140 x 40 

mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 261 x 182 x 84 mm
• Bruto svars: 1,4 lb
• Neto svars: 1 kg
•

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.
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