
 

 

Philips Fidelio
Ligação Hi-Fi sem fios A1

Transformar Hi-Fi num sistema 

sem fios

Saída digital e entrada/saída 
analógica

AW1000
Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

Obcecado pelo som
Com conexão ao seu sistema Hi-Fi, a ligação Hi-Fi sem fios Philips Fidelio reproduz a sua 

colecção de música completa em nuvem e estações de rádio na Internet na sua sala de 
estar. Utilize o seu dispositivo portátil Android ou Apple para pesquisar e reproduzir.

Melhore o seu estéreo com o sistema Hi-Fi sem fios
• Ligue facilmente ao sistema estéreo de sua casa para desfrutar de música sem fios
• Várias opções de ligação para reproduzir música de outros leitores

Desfrute da sua música sem fios
• Desfrute de milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
• Desfrute de inúmeros serviços de música online
• Suporta a transmissão de música via UPnP

Intuitivo e fácil de utilizar
• AirStudio+ Lite para controlar a música a partir do seu dispositivo móvel
• Pré-sintonias de rádio de fácil acesso
• Comodidade máxima graças à configuração simples



 Aplicação AirStudio+ Lite

Disponível na App Store da Apple ou no Google 
Play, a aplicação detecta automaticamente 
dispositivos móveis e outros dispositivos 
compatíveis ligados à sua rede Wi-Fi doméstica, 
proporcionando-lhe um controlo imediato da sua 
música. Controle a reprodução de música, o volume 
e as definições de som, bem como os serviços de 
música online e a rádio na Internet a partir de 
qualquer dispositivo e de qualquer lugar.

ligue ao sistema estéreo de sua casa

Ligue facilmente o sistema Hi-Fi sem fios ao seu Hi-
Fi ou sistema de cinema em casa e transmita música 
do computador, dispositivo móvel ou da Internet.

Serviço de música online

Obter uma subscrição para serviços de música 
online é uma das melhores formas de conseguir 

aceder a uma grande variedade de música, incluindo 
os últimos lançamentos. Também pode aceder a 
música a qualquer altura e em qualquer lugar, desde 
que tenha uma ligação à Internet. Com o sistema Hi-
Fi sem fios Philips, nem sequer precisa de ligar o 
computador para desfrutar de serviços de música 
online.

Estações de rádio da Internet

Mantenha-se a par de todas as novidades musicais a 
nível mundial. Sintonize mais de 30 000 estações de 
rádio da Internet e aumente as suas opções de 
entretenimento musical.

Várias opções de ligação

A entrada de linha permite-lhe desfrutar de música 
de outros dispositivos no sistema Hi-Fi sem fios. 
Basta ligar o seu leitor de MP3, CD ou DVD ao 
sistema através da saída de linha.
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Especificações
Som
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Suporte de identificação ID3
• Taxas de bits MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Transmissão de música: Rádio da Internet, Serviços 

de música, PC/MAC
• Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)

Conectividade
• Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede 

local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
• Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), 

Saída de áudio analógica (L/R), Saída de áudio 
coaxial digital, Saída de áudio óptica digital

Funcionalidades
• Teclas predefinidas da rádio na Internet

Aplicação para smartphone/tablet
• Nome da aplicação: AirStudio+ Lite, transferência 

gratuita da App Store da Apple/do Google Play

Acessórios
• Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco 
(disponível online)

• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Transformador CA/CC: 110-240 V
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 140 x 140 x 

40 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 261 x 182 x 

84 mm
• Peso Bruto: 1,4 lb
• Peso Líquido: 1 kg
•

* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.
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