
 

 

Philips Fidelio
Безжичен Hi-Fi 
приемник, A2

Превърнете Hi-Fi в безжична 

система

160 W, вграден усилвател
Цифров и аналогов вход, 
субизход

AW2000
Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

Завладяващ звук
Със 100 W мощност на усилване безжичният Hi-Fi приемник Philips Fidelio предава музика с 

висока вярност към вашите тонколони. Вече можете да използвате вашето устройство с 
Android или портативното си устройство Apple за преглед и пускане на музика.

Надстройте тонколоните си до безжични, Hi-Fi
• Вграденият усилвател гарантира най-подходящото качество на звука
• Обща изходна мощност 100 W/2x50 W RMS
• Изход за събуфър – свързване към събуфър за по-дълбоки баси
• Линеен вход

Наслаждавайте се на музиката си безжично
• Наслаждавайте се на хиляди безплатни радиостанции в интернет
• Наслаждавайте се на цяла една вселена от музикални услуги онлайн
• Поддръжка на поточно предаване на музика чрез UPnP

Интуитивна и лесна употреба
• AirStudio+ Lite за управление на музиката от вашето мобилно устройство
• Достъпни настроени радиостанции
• Максимално удобство чрез лесна настройка



 Приложение AirStudio+ Lite

Налично в Apple App Store и Google Play, 
приложението открива автоматично мобилни и 
други съвместими устройства, свързани към 
вашата домашна Wi-Fi мрежа, предоставяйки ви 
мигновен контрол върху музиката. Можете да 
управлявате възпроизвеждането на музиката, 
силата и настройките на звука, както и онлайн 
услуги за музика и интернет радио от всяко 
устройство, навсякъде.

Онлайн музикална услуга

Абонаментът за онлайн музикални услуги е един 
от най-добрите начини за достъп до 
разнообразие от музика, включително най-новите 
песни. Освен това имате достъп до музиката 
навсякъде и по всяко време, стига да имате връзка 
с интернет. С безжичната Hi-Fi тонколона Philips 
дори не е необходимо да включвате компютъра, 
за да се наслаждавате на музикалните услуги 
онлайн.

Интернет радиостанции

Сега можете да сте в крак с всички музикални 
стилове по света. Достъпът до над 30 000 
интернет радиостанции ви дава нови 
възможности за забавление с музиката.
AW2000/10

Акценти

* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.
• Слушалка: 3,5 мм
Звук
• Музикална мощност: 100 W
• Подобрение на звука: Регулиране на високи и 
ниски честоти

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Поддръжка на ID3 тагове
• MP3 побитови скорости: 8-320 kpbs и VBR
• Поточно предаване на музика: Интернет радио, 
Музикални услуги, PC/MAC

• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)

Възможности за свързване
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11n), Безжична локална мрежа (802.11g), 
Безжична локална мрежа (802.11b)

• Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP 
клиент

• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка, 
Вход за аналогово аудио (Л/Д), Цифров 
коаксиален вход, Цифров оптичен линеен вход, 
Изход за събуфър

Комфорт
• Клавиши за настроените станции на интернет 
радио

Приложение за смартфон/таблет
• Име на приложението: AirStudio+ Lite – 
безплатно изтегляне от Apple App Store/Google 
Play

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, норвежки, шведски, фински, 
португалски, датски, руски, полски (достъпни 
онлайн)

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• AC/DC адаптер: 110-240 V
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бърз 
старт, Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 220 x 220 x 56 
мм

• Размери на опаковката (ШxДxВ): 338 x 265 x 
120 мм

• Бруто тегло: 3 lb
• Нето тегло: 2 кг
•
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