
 

 

Philips Fidelio
Bezdrôtový Hi-Fi prijímač 
A2

Zmeňte Hi-Fi systém na 

bezdrôtový

160 W, zabudovaný zosilňovač
Digitálny a analógový vstup, 
výstup Sub

AW2000
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

Posadnutí zvukom
Vďaka 100 W zosilneniu prináša bezdrôtový prijímač Hi-Fi Philips Fidelio hudbu s vysokou 

vernosťou priamo do vašich reproduktorov. Na prehrávanie a prehľadávanie hudby 
môžete použiť svoje prenosné zariadenie Apple alebo zariadenie so systémom Android.

Rozšírte možnosti reproduktorov bezdrôtovým prehrávaním v Hi-Fi
• Zabudovaný zosilňovač pre dokonalú kvalitu zvuku
• 2 x 50 W RMS/celkový výkon 100 W
• Výstup pre subwoofer na pripojenie subwoofera pre hlbšie basy
• Vstupné pripojenie

Vychutnajte si svoju hudbu bezdrôtovo
• Vychutnajte si tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Vychutnajte si svet internetových hudobných služieb
• Podpora prúdového prenosu hudby cez UPnP

Intuitívne a ľahko použiteľné
• Aplikácia AirStudio+ Lite na ovládanie hudby z mobilného zariadenia
• Jednoduchý prístup k predvoľbám rádia
• Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu



 Aplikácia AirStudio+ Lite

Táto aplikácia, ktorá je dostupná zo stránok Apple 
App store a Google Play, automaticky rozpozná 
mobilné či iné kompatibilné zariadenia pripojené 
do vašej domácej siete Wi-Fi a umožní vám okamžitú 
kontrolu nad hudbou. Z ľubovoľného zariadenia 
môžete kdekoľvek ovládať prehrávanie, hlasitosť 
a zvukové nastavenia hudby, ako aj internetové 
hudobné služby a internetové rádiá.

Internetová hudobná služba

Získať predplatné k internetovým hudobným 
službám je ten najlepší spôsob, ako sa dostanete k 
pestrej ponuke hudby, vrátane najnovších vydaní. 
Navyše máte prístup k hudbe kedykoľvek a 
kdekoľvek, stačí, aby tam bolo pripojenie na internet. 
So službou Philips Wireless Hi-Fi môžete využívať 
internetové hudobné služby a nemusíte dokonca ani 
zapínať počítač.

Internetové rozhlasové stanice

Teraz môžete držať krok s akýmkoľvek hudobným 
štýlom po celom svete. Nalaďte si vyše 30 000 
internetových rozhlasových staníc a rozšírte svoje 
možnosti hudobného vyžitia.
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Hlavné prvky

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.
• Čistá hmotnosť: 2 kg
•

Zvuk
• Hudobný výkon: 100 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
• Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Podpora ID3 textu
• Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR
• Bezdrôtový prenos hudby: Internetové rádio, 

Hudobné služby, PC/MAC
• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)

Pripojiteľnosť
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802,11g), 
Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)

• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie 

MP3, Analógový audio vstup (Ľ/P), Digitálny 
koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup pre 

subwoofer
• Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Tlačidlá predvolieb internetového rádia

Aplikácia pre smartfón/tablet
• Názov aplikácie: AirStudio+ Lite, bezplatné 

prevzatie zo stránok Apple App store/Google Play

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, 
fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky 
(dostupné online)

• Záručný list: Záručný list
• Adaptér AC/DC: 110-240 V
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 220 x 220 x 56 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 338 x 265 x 120 mm
• Celková hmotnosť: 3 lb
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