
 

 

Philips Fidelio
A2 vezeték nélküli Hi-Fi 
receiver

A Hi-Fi vez. nélk. rendszerré 

alakítása

160 W-os, beépített erősítő
Digit. és analóg be, mélynyomó ki

AW2000
Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.

A hangzás bűvöletében
A 100 W erősítésű Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi receiver Hi-Fi zenét visz 

hangsugárzóihoz. Már Androidos vagy Apple hordozható készülékkel is böngészhet, 
streamelhet és lejátszást végezhet.

Frissítse hangsugárzóit vezeték nélküli Hi-Fivel
• Beépített erősítő a legjobb hangminőség biztosításához
• 2 x 50 W RMS/ 100 W összteljesítmény
• A mélynyomó-kimenet alkalmas mélynyomó csatlakoztatásához, ha mélyebb basszust szeretne
• bemenő vonali csatlakozás

Zenehallgatás vezeték nélkül
• Hallgasson több ezer ingyenes internetes rádióállomást
• Élvezze az online zeneszolgáltatás világát
• Zenestreamelés támogatása UPnP segítségével

Logikus és könnyű használat
• AirStudio+ Lite a zene vezérléséhez mobilkészülékéről
• Könnyen beállítható rádióadók
• Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés



 AirStudio+ Lite alkalmazás

Az Apple App store és Google Play oldalakról 
elérhető alkalmazás automatikusan megkeresi a 
mobiltelefonokat és más kompatibilis készülékeket, 
amelyek az Ön otthoni Wi-Fi hálózatához 
csatlakoznak, és a megtalált készülékeket máris 
használhatja. Vezérelje a zenelejátszást, a hangerő- és 
hangszín-beállításokat, az online zeneszolgáltatást és 
az internetes rádióállomásokat bármely eszközről, 
lakása bármely pontjáról.

Online zeneszolgáltatás

Az online zeneszolgáltatásokra feliratkozni a lehető 
legjobb döntés, ha zeneszámok széles választékához 
kíván hozzájutni, és meg akarja szerezni a legfrissebb 
dalokat. Internet-kapcsolatának köszönhetően 
bárhol, bármikor hozzájuthat a zenéhez. A Philips 
vezeték nélküli Hi-Fi-vel még csak a számítógépét 
sem kell bekapcsolnia az online zeneszolgáltatáshoz.

Internetes rádióállomások

Lépést tarthat mindenféle zenével világszerte. 
Hangoljon a több mint 30 000 internetes 
rádióállomásra, és bővítse zenehallgatási 
lehetőségeit.
AW2000/10

Fénypontok

* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető 
el.
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
Hangzás
• Zenei teljesítmény: 100 W
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó
• Hangerőszabályzó: fel/le

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• ID3-tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• Zene-streaming: Internetes rádió, 

Zeneszolgáltatás, PC/MAC
• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)

Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11n), Vezeték nélküli LAN (802.11g), 
Vezeték nélküli LAN (802.11b)

• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 

MP3 link, Analóg hangbemenet (bal/jobb), Digitális 
koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, 
Mélynyomó-kimenet

Kényelem
• Programozó gombok internetes 

rádióállomásokhoz

Okostelefon-/táblagép-alkalmazás
• Alkalmazás neve: AirStudio+ Lite, ingyenesen 

letölthető az Apple App store/Google Play 
oldalakról

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz, lengyel (online elérhető)

• Garanciajegy: Garanciajegy
• AC/DC adapter: 110-240 V
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 220 x 220 x 56 

mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 338 x 

265 x 120 mm
• Bruttó tömeg: 3 lb
• Nettó tömeg: 2 kg
•
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