
 

 

Philips Fidelio
A5 bezvadu Hi-Fi skaļrunis

Augstas kvalitātes stereo skaņa

Straumējiet iOS/Android/PC 
mūziku
60 W, 4 Hi-Fi skaļruņi
Analogā ieeja
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isa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

rņemti ar skaņu
skaņojiet visu savu mūziku bezvadu tīklā augstas kvalitātes skanējumā ar Philips Fidelio 
zvadu Hi-Fi skaļruņu sistēmu. Straumējiet mūziku no savas Apple vai Android ierīces ar 
i-Fi skaļruņiem, lai iegūtu iespaidīgu mūzikas klausīšanās pieredzi.

Augstas kvalitātes stereo skaņa
• Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam
• Autentiska skaņa no 4 audiofīlu kvalitātes skaļruņiem
• Audio ieeja

Izbaudiet visu savu mūziku bezvadu tīklā
• Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no mobilās ierīces vai datora
• Izbaudiet neiedomājami plašu tiešsaistes mūzikas pakalpojumu klāstu
• Klausieties neskaitāmas interneta radiostacijas

Intuitīva un ērti lietojama
• AirStudio+ ļauj vadīt mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci
• Ātra un vienkārša uzstādīšana

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Daudzveidīgās novietojuma iespējas piemērotas ikvienam mājoklim



 AirStudio+ aplikācija

Izmantojot programmu AirStudio+, varat straumēt 
mūziku no mobilās ierīces, piemēram, viedtālruņa vai 
planšetdatora, uz bezvadu Hi-Fi skaļruņu sistēmu. 
Vietnēs Apple App Store un Google Play pieejamā 
aplikācija automātiski nosaka mobilās ierīces un citas 
saderīgas ierīces, kas savienotas ar mājas Wi-Fi tīklu, 
ļaujot brīvi pārvaldīt mūzikas atskaņošanu. Vadiet 
mūzikas atskaņošanu, skaļuma un skaņas 
iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus 
un interneta radio jebkurā ierīcē un jebkurā vietā.

4 audiofīlu kvalitātes skaļruņi

Akustiskā sistēma ietver divus augstfrekvenču 
skaļruņus un divus Hi-Fi vidējo frekvenču skaļruņus. 
Šie augstākās kvalitātes komponenti ir optimāli 
izvietoti, lai sniegtu nevainojami dinamisku un 
iespaidīgu skaņu.

Tiešsaistes mūzikas pakalpojums

Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu abonements ir 
viens no labākajiem veidiem, kā piekļūt plašam 

mūzikas klāstam, tostarp jaunākajiem izlaidumiem. 
Turklāt varat piekļūt mūzikai jebkurā laikā un vietā, ja 
vien ir pieejams interneta savienojums. Ja jums ir 
Philips bezvadu Hi-Fi sistēma, jums pat nav jāieslēdz 
dators, lai baudītu tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Bezvadu mūzikas straumēšana

Straumējiet visu savu mūziku bezvadu tīklā no 
viedtālruņa, planšetdatora vai datora — atrodoties 
jebkurā mājokļa vietā. Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā 
ir iekļauta programma AirStudio, kas pieejama gan 
Android, gan Apple ierīcēs, tāpēc varat koplietot visu 
mobilajās ierīces saglabāto mūziku bezvadu tīklā un 
baudīt to augstas kvalitātes skanējumā mājās. Tajā 
ietverta arī programma MediaManager, kas saderīga 
ar PC un Mac datoriem un sniedz vieglu piekļuvi visai 
mūzikas bibliotēkai, kas saglabāta datorā. Vienkārši 
atlasiet mapes, kam vēlaties piekļūt vai ko vēlaties 
koplietot, vai arī ļaujiet programmai MediaManager 
automātiski importēt jūsu iTunes™ mūzikas 
bibliotēku.

Interneta radiostacijas

Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā varat baudīt vairāk 
nekā 30 000 tiešsaistes radiostacijas visā pasaulē. 
Paplašiniet savu mūzikas horizontu, atklājot lieliskas 
stacijas pēc žanra vai valsts, vai izvēlieties iecienītākās 
stacijas no plašās izvēles, kas pieejama rokas 
stiepiena attālumā. Tas ir arī ārkārtīgi vienkārši — 
katrā Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā ir tiešās piekļuves 
taustiņi jebkurai stacijai.
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Specifikācijas
Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: FullSound, Augstfrekv. un 

zemfrekv. skaņas kontr.
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Skaļruņu tipi: Integrēts
• Izliekto skaļruņu tehnoloģija
• Iebūvēti skaļruņi: 4
• Skaļruņu draiveri: 2 kupolveida augstfrekvenču 

skaļruņi, 2 x 4,25" zemfrekvenču skaļruņi

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
• MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
• ID3 tagu atbalsts
• Mūzikas straumēšana: Interneta radio, Mūzikas 

pakalpojumi, PC/MAC, Viedtālrunis/planšetdators

Savienojamība
• Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), 

Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
• Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP 

klients
• LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audio savienojumi: 3,5 mm stereo līnijas ieeja – 

MP3 saite

Lietošanas komforts
• Iepriekš iestatīto interneta radiostaciju taustiņi
• Piestiprināma pie sienas

Viedtālruņa/planšetdatora programma
• Lietojumprogrammas nosaukums: AirStudio, 

bezmaksas lejupielāde no vietnes Apple App Store/
Google Play

Programmatūra
• Philips Media Manager

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, 

itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu, poļu (pieejamas tiešsaistē)

• Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas 

pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 330 x 205 x 

258 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 360 x 249 x 317 mm
• Bruto svars: 6,5 kg
• Neto svars: 5 kg
•

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.
Izlaides datums  
2020-07-22

Versija: 11.11.7

12 NC: 8670 000 91531
EAN: 08 71258 16497 08

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

Izceltie produkti
A5 bezvadu Hi-Fi skaļrunis
Augstas kvalitātes stereo skaņa Straumējiet iOS/Android/PC mūziku, 60 W, 4 Hi-Fi skaļruņi, Analogā ieeja

http://www.philips.com

