Philips Fidelio
receptor Hi-Fi wireless A2

Transformă sist Hi-Fi în sist
wireless
160 W, amplificator încorporat
Digital și Analog-in, Sub Out

AW2000

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Obsedat de sunet
Cu o putere de amplificare de 100 W, receptorul Hi-Fi wireless Philips Fidelio îţi aduce
muzică de înaltă fidelitate în boxe. Acum poţi să-ţi foloseşti dispozitivul portabil Android
sau Apple pentru a naviga şi a reda.
Actualizaţi-vă difuzoarele cu Hi-Fi wireless
• Amplificator încorporat pentru a asigura un sunet de cea mai bună calitate
• Putere totală 2x50W RMS/ 100W
• Ieșire subwoofer pentru conectare la un subwoofer, pentru un bas mai profund
• Conexiune line-in
Savurează muzica wireless
• Bucuraţi-vă de mii de posturi radio gratuite pe Internet
• Bucuraţi-vă de un univers de servicii muzicale
• Acceptă redarea de muzică prin UPnP
Intuitiv și ușor de utilizat
• AirStudio+ Lite pentru controlul muzicii de la dispozitivul mobil
• Accesare facilă a posturilor
• Comoditate supremă prin configurare simplă
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Specificaţii
Sunet

Repere
Ieșire subwoofer
• Căști: 3,5 mm

• Putere muzicală: 100 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și
joase
• Controlul volumului: sus/jos

Confort

Redare audio

Aplicaţia Smartphone/Tablet

• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC
(m4A), eAAC+, FLAC
• Acceptă etichete ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kpbs și VBR
• Streaming de muzică: Radio prin Internet, Servicii
muzicale, PC/MAC
• Frecvenţe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)

Conectivitate

• Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11n), LAN
wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b)
• Universal Plug & Play wireless: Client UPnP
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi,
WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
pentru legătură MP3, Intrare audio analogică (S/D),
Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală,

Aplicaţia AirStudio+ Lite

• Taste presetate radio Internet
• Nume aplicaţie: AirStudio, descărcare gratuită din
Apple Store/Magazinul Google Play

Accesorii

• Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană,
Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză,
Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză
(disponibile online)
• Card de garanţie: Card de garanţie
• Adaptor CA/CC: 110-240 V
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Certificat
de garanţie internaţională

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (L x A x Î): 220 x 220 x 56 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 338 x 265 x
120 mm
• Greutate brută: 3 lb
• Greutate netă: 2 kg

Disponibil în Apple Store și în Magazinul Google Play,
aplicaţia detectează automat dispozitive mobile și
alte dispozitive compatibile, conectate la reţeaua ta
Wi-Fi de acasă, oferindu-ţi control instant asupra
muzicii. Controlează redarea muzicii, setările de
volum și de sunet, obţinând acces la servicii muzicale
online și la posturi radio pe Internet de pe orice
dispozitiv, oriunde.

Serviciu de muzică online

•

Obţinerea unui abonament la serviciile de muzică
online este una dintre cele mai bune modalităţi de a
asculta muzică din cea mai diversă, inclusiv cele mai
recente melodii lansate. De asemenea, puteţi accesa
muzică oricând, oriunde, dacă dispuneţi de o
conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi wireless
Philips, nu trebuie nici măcar să vă porniţi
calculatorul pentru a beneficia de serviciul de muzică
online.

Posturi de radio pe Internet

Acum puteţi fi la curent cu toate genurile muzicale
din întreaga lume. Ascultaţi peste 30.000 de posturi
radio de pe Internet și extindeţi-vă opţiunile
muzicale.
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