
 

 

Philips Fidelio
Ασύρματος δέκτης Hi-Fi 
A2

Μετατροπή του Hi-Fi σε 

ασύρματο σύστημα

160W, ενσωματωμένος 
ενισχυτής
Ψηφιακή/αναλογική είσοδος, 
έξοδος Sub

AW2000
Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

Πάθος με τον ήχο
Με ενισχυτή ισχύος 100 W, ο ασύρματος δέκτης Philips Fidelio Hi-Fi παρέχει ήχο 

υψηλής πιστότητας στα ηχεία σας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φορητή 
συσκευή Android ή Apple για περιήγηση και αναπαραγωγή.

Αναβαθμίστε τα ηχεία σας, με μια μονάδα ασύρματης μετάδοσης Hi-Fi
• Ενσωματωμένος ενισχυτής για βέλτιστη ποιότητα ήχου
• Συνολική ισχύς 2x50W RMS/ 100W
• Έξοδος για σύνδεση σε υπογούφερ, για πιο βαθιά μπάσα
• Σύνδεση Line-in

Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα
• Απολαύστε χιλιάδες δωρεάν διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Απολαύστε ένα συναρπαστικό σύμπαν διαδικτυακών μουσικών υπηρεσιών
• Υποστήριξη μετάδοσης μουσικής μέσω UPnP

Έξυπνο και εύχρηστο
• AirStudio+ Lite, για να ελέγχετε τη μουσική από τη φορητή συσκευή
• Εύκολη πρόσβαση σε σταθμούς
• Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση



 Εφαρμογή AirStudio+ Lite

Διαθέσιμη από το Apple App store και το Google 
Play, η εφαρμογή αυτή ανιχνεύει αυτόματα 
φορητές αλλά και άλλες συμβατές συσκευές που 
είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, 
προσφέροντάς σας άμεσο έλεγχο της μουσικής 
σας. Χειριστείτε την αναπαραγωγή, την ένταση 
και τον ήχο όπως θέλετε και απολαύστε 
διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες και διαδικτυακό 
ραδιόφωνο από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι 
αν βρίσκεστε.

Διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες

Η δημιουργία μιας συνδρομής σε διαδικτυακές 
μουσικές υπηρεσίες είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε μια τεράστια ποικιλία μουσικής, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων 
κυκλοφοριών. Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στη 
μουσική οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε 
σημείο, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Internet. Με 
τα ασύρματα Hi-Fi της Philips, δεν χρειάζεται καν 
να ανάβετε τον υπολογιστή σας για να 
απολαμβάνετε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες 
όποτε και όπου θέλετε!

διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα είδη 
μουσικής από ολόκληρο τον κόσμο. Συντονιστείτε 
σε περισσότερους από 30.000 διαδικτυακούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς και διευρύνετε τους 
μουσικούς σας ορίζοντες.
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Χαρακτηριστικά

* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.
• Ακουστικά: 3,5 χιλ. •
Ήχος
• Ισχύς: 100 Watt
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων
• Έλεγχος έντασης: Επάνω/κάτω

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Υποστήριξη ετικετών ID3
• Ρυθμός bit MP3: 8-320kpbs και VBR
• Μετάδοση μουσικής: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, 
Μουσικές υπηρεσίες, PC/MAC

• Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)

Συνδεσιμότητα
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN 

(802.11n), Ασύρματο LAN (802.11g), Ασύρματο 
LAN (802.11b)

• Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client
• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 

64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Συνδέσεις ήχου: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ. 

- MP3 link, Αναλογική είσοδος ήχου (L/R), 
Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή 
οπτική είσοδος, Έξοδος υπογούφερ

Άνεση
• Προκαθορισμένα κουμπιά διαδικτυακού 
ραδιοφώνου

Εφαρμογή Smartphone/Tablet
• Όνομα εφαρμογής: AirStudio Lite, δωρεάν λήψη 
από το Apple App store/Google Play

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο Διαδίκτυο)

• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Τροφοδοτικό AC/DC: 110-240V
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 220 x 220 x 56 
χιλ.

• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 338 x 265 x 
120 χιλ.

• Μικτό βάρος: 3 lb
• Καθαρό βάρος: 2 κ.
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