
 

 

„Philips Fidelio“
A1 belaidė „Hi-Fi“ sąsaja

Paverskite „Hi-Fi“ belaide sistema

Skait. išvestis ir analoginė išv./įv.

AW1000
Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

Sužavėti garsų
Prijungus prie jūsų „Hi-Fi“ sistemos, „Philips Fidelio“ belaidė „Hi-Fi“ sąsaja jūsų kambarį 

užpildys debesies muzikos kolekcija ir interneto radijo stočių transliacijomis. 
Naudodamiesi nešiojamuoju „Apple“ arba „Android“ įrenginiu naršykite ir žaiskite.

Papildykite savo stereofoninę sistemą belaide „Hi-Fi“
• Lengvai prisijunkite prie stereofoninės namų kino sistemos ir mėgaukitės muzika belaidžiu ryšiu
• Įvairių jungčių parinktys suteikia galimybę leisti muziką iš kitų leistuvų

Mėgaukitės muzika be jokių laidų
• Mėgaukitės tūkstančiais nemokamų internetinių radijo stočių
• Mėgaukitės interneto muzikos paslaugų pasauliu
• Muzikos srautinio perdavimo per UPnP palaikymas

Intuityvus ir paprastas naudoti
• „AirStudio+Lite“ valdo muziką iš jūsų mobiliojo įrenginio
• Lengva užprogram. radijo stočių prieiga
• Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo



 „AirStudio+Lite“ programa

Programa, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App 
Store“ ir „Google Play“, automatiškai aptinka 
mobiliuosius ir kitus suderinamus prie namų „Wi-
Fi®“ tinklo prijungtus įrenginius. Valdykite atkuriamą 
muziką, jos garsą ir garsumo nustatymus, naudokitės 
interneto muzikos paslaugomis ir klausykitės 
internetinių radijo stočių bet kokiame įrenginyje.

prisijunkite prie stereofoninės namų 
kino sistemos

Lengvai prijunkite belaidę „Hi-Fi“ sistemą prie 
turimos „Hi-Fi“ ar namų kino sistemos ir 
transliuokite muziką iš kompiuterio, mobiliojo 
įrenginio ar interneto.

Tinklo muzikos paslauga

Vienas geriausių būdų mėgautis muzikos įvairove, 
įskaitant naujausius kūrinius, – įsigyti muzikos 
paslaugų abonementą. Be to, galite pasiekti muziką 
bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, jeigu tik yra 
interneto ryšys. Naudojant „Philips“ belaidį „Hi-Fi“, 
jūs jums net nereikia įjungti kompiuterio, kad 
galėtumėte mėgautis interneto muzikos paslaugomis.

Internetinės radijo stotys

Dabar jūs girdėsite populiariausią muziką pasaulyje. 
Raskite daugiau kaip 30 000+ radijo stočių internete 
ir praplėskite mėgavimosi muzika galimybes.

Įvairių jungčių parinktys

Linijinė įvestis leidžia mėgautis muzika belaidėje „Hi-
Fi“ sistemoje iš kitų įrenginių. Tiesiog prijunkite MP3, 
CD ar DVD leistuvą prie sistemos per linijinę išvestį.
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Specifikacijos
Garsas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• ID3-tag palaikymas
• MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
• Muzikos srautinis perdavimas: Internetinis radijas, 

Muzikos paslaugos, PC / MAC
• Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)

Prijungimo galimybė
• Bevielės jungtys: Wireless LAN (802.11n), 

Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN(802.11b)
• Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D), 

Analoginė garso išvestis (K/D), Skaitmeninė 
koaksialinė garso išvestis, Skaitmeninė optinė garso 
išvestis

Patogumas
• Interneto radijo išankstinio nustatymo mygtukai

Išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio programa
• Programos pavadinimas: „AirStudio+ Lite“, 

nemokamas atsisiuntimas iš „Apple App Store“ / 
„Google Play“

Priedai
• Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, 

ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, 
portugalų, danų, rusų, lenkų (yra internete)

• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110–240 V
• Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, 

Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 140 x 140 x 40 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 261 x 182 x 84 

mm
• Bendras svoris: 1,4 svarų
• Grynas svoris: 1 kg
•

* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
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