
 

 

Philips Fidelio
Bezprzewodowe łącze Hi-
Fi A1

Zmiana Hi-Fi w system 

bezprzewodowy

Wyjście cyfr. i wejście/wyjście 
analog.

AW1000
Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

Fascynacja Dźwiękiem
Podłączenie bezprzewodowego łącza Hi-Fi Philips Fidelio do zestawu Hi-Fi umożliwia 

słuchanie całej kolekcji muzycznej i internetowych stacji radiowych w salonie. Wystarczy 
urządzenie przenośne z systemem Android lub Apple, aby przeglądać i odtwarzać muzykę.

Wzbogać swój zestaw stereo o bezprzewodowe odtwarzanie Hi-Fi
• Możliwość łatwego podłączenia do domowego zestawu stereo, aby bezprzewodowo słuchać 

muzyki
• Wiele możliwości połączeń umożliwia odtwarzanie muzyki z innych odtwarzaczy

Ciesz się swoją muzyką — bezprzewodowo
• Słuchaj tysięcy darmowych, internetowych stacji radiowych
• Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych
• Obsługa przesyłania strumieniowego muzyki za pośrednictwem UPnP

Intuicyjne i łatwe użytkowanie
• Aplikacja AirStudio+ Lite umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem 

urządzenia przenośnego
• Łatwy dostęp do ustawień radia
• Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji



 Aplikacja AirStudio+ Lite

Dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play 
aplikacja automatycznie wykrywa urządzenia 
przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do 
domowej sieci Wi-Fi, co zapewnia natychmiastową 
kontrolę nad muzyką. Możesz sterować 
odtwarzaniem, głośnością i ustawieniami dźwięku, a 
także korzystać z serwisów muzycznych i radia 
internetowego z dowolnego urządzenia i w 
dowolnym miejscu.

Możliwość podłączenia do domowego 
zestawu stereo

Bezprzewodowy zestaw Hi-Fi można w prosty 
sposób podłączyć do własnego zestawu Hi-Fi lub 
zestawu kina domowego, aby przesyłać muzykę z 
komputera, urządzenia przenośnego lub z Internetu.

Muzyczny serwis internetowy

Subskrybowanie internetowych serwisów 
muzycznych to jeden z najlepszych sposobów 
dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym 
najnowszych produkcji. Utwory są dostępne przez 
całą dobę z każdego miejsca — wystarczy połączenie 
internetowe. Mając bezprzewodowy głośnik Hi-Fi 
firmy Philips, nie musisz nawet włączać komputera.

Internetowe stacje radiowe

Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami 
muzyki z całego świata. Ponad 30000 internetowych 
stacji radiowych gwarantuje jeszcze większą 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Wiele możliwości połączeń

Złącze typu Line-in umożliwia odtwarzanie muzyki z 
innych urządzeń przez bezprzewodowy zestaw Hi-Fi. 
Wystarczy podłączyć do systemu odtwarzacz MP3, 
CD lub DVD przez wyjście liniowe.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Regulacja głośności: w górę/dół

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Obsługa znaczników ID3
• Szybkość kompresji MP3: 8-320 kb/s i VBR
• Strumieniowe przesyłanie muzyki: Radio 

internetowe, Serwisy muzyczne, PC/MAC
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)

Możliwości połączeń
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Klient UPnP

• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), 
Analogowe wyjście audio (L/R), Cyfrowe 
koncentryczne wyjście audio, Cyfrowe optyczne 
wyjście audio

Udogodnienia
• Zaprogramowane przyciski internetowych stacji 

radiowych

Aplikacja do obsługi przez smartfon/
tablet
• Nazwa aplikacji: AirStudio+ Lite, do pobrania 

bezpłatnie z Apple App Store/Google Play

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski 
(dostępne online)

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Zasilacz sieciowy: 110–240 V
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

140 x 140 x 40 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

261 x 182 x 84 mm
• Waga brutto: 1,4 lb
• Waga netto: 1 kg
•

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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Zalety
Bezprzewodowe łącze Hi-Fi A1
Zmiana Hi-Fi w system bezprzewodowy Wyjście cyfr. i wejście/wyjście analog.
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