
 

 

Philips Fidelio
A3 draadloze HiFi-
luidspreker

HiFi-stereogeluid
36 W, 4 HiFi-drivers
Analoog-in

AW3000
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luister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-
dspreker. U streamt de muziek draadloos en geniet dankzij de vier HiFi-drivers van een 
eslepend geluid uit een compacte luidspreker

HiFi-stereogeluid
• Schuine luidspreker voor vol stereogeluid
• Authentiek geluid uit 4 drivers voor de echte kenner
• Audio-ingang

Geniet draadloos van uw muziek
• Stem af op duizenden internetradiozenders
• Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten
• Ondersteuning voor muziek streamen via UPnP

Intuïtief en gebruiksvriendelijk
• Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite
• Snelle en eenvoudige installatie

Ontwerp dat past in uw interieur
• Past overal, in elk huis



 AirStudio+ Lite-app

De app is beschikbaar in de Apple App store en 
via Google Play, en detecteert automatisch 
mobiele en andere compatibele apparaten die 
op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, 
waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. 
Bedien afspeelmogelijkheden, volume, 
geluidsinstellingen, en ook 
onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf 
elk apparaat, waar dan ook.

Schuine luidspreker

De luidspreker beschikt over professionele 
HiFi-drivers die in een speciale schuine hoek 
zijn geplaatst, en zo het meest uitgebreide en 
meeslepende klankbereik produceren dat 
mogelijk is. De plaatsing van de drivers zorgt 

voor een onovertroffen, dynamische 
geluidskwaliteit, ongeacht waar in de kamer u 
zich bevindt. Dankzij het unieke ontwerp 
passen de luidsprekers ook onopvallend in uw 
interieur.

4 drivers voor de echte kenner

De luidspreker beschikt over twee tweeters 
en twee mid-range HiFi-drivers. Deze 
componenten van topkwaliteit zijn optimaal 
geplaatst voor het perfect produceren van een 
dynamisch en meeslepend geluid.

Online muziekservice

Een abonnement op onlinemuziekdiensten 
afsluiten is een van de beste manieren om 
toegang te krijgen tot een breed 

muziekaanbod, waaronder de nieuwste 
releases. U heeft dan ook altijd en overal 
toegang tot muziek, zolang er maar een 
internetverbinding is. Met de draadloze HiFi 
van Philips hoeft u niet eens uw computer aan 
te zetten om van onlinemuziekdiensten te 
genieten.

Internetradiozenders

De Fidelio draadloze HiFi geeft u toegang tot 
meer dan 30.000 onlineradiozenders van over 
de gehele wereld. Verbreed uw muzikale 
horizon, en ontdek geweldige zenders via de 
indeling per genre of per land, of kies uw 
favoriete zenders uit de uitgebreide selectie 
die met één druk op de knop beschikbaar is. 
Het kan niet gemakkelijker. Elke Fidelio 
draadloze HiFi heeft toetsen die direct toegang 
geven tot welke zender u maar wilt.
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Geluid
• Geluidsverbetering: FullSound, Treble- en 

basregeling, wOOx-technologie
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd
• Schuine-luidsprekertechnologie
• Ingebouwde luidsprekers: 4
• Luidsprekerdrivers: 2 woofers van 3,5 inch, 2 

dome-tweeters

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• Ondersteuning van ID3-tag
• Muziekstreaming: Internetradio, Muziekdiensten, 

PC/Mac

Connectiviteit
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

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

• Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 

Link

Comfort
• Voorkeuzetoetsen voor internetradio
• Wandmontage mogelijk

App voor smartphone/tablet
• Naam app: AirStudio+ Lite, gratis te downloaden 

via de Apple App store/Google Play

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, 
Portugees, Deens, Russisch, Pools (online 
beschikbaar)

• Garantiekaart: Garantiekaart
• AC/DC-adapter: 110 - 240 V
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 295 x 182 x 181 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 350 x 227 x 235 

mm
• Brutogewicht: 3,4 lb
• Nettogewicht: 2,5 kg
•
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* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk.

http://www.philips.com

