
 

 

Philips Fidelio
A5 trådløs Hi-Fi-høyttaler

Hi-Fi-stereolyd
60 W, 4 Hi-Fi-drivere
Analog inngang

AW5000
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kel streaming fra Apple- eller Android-enheten med fire Hi-Fi-drivere som gir en kraftig 
 omsluttende musikkopplevelse.

Hi-Fi-stereolyd
• Vinklet høyttaler for en bredere stereolyd
• Autentisk lyd fra fire drivere for lydentusiaster
• Linjeinngang for lyd

Nyt musikken trådløst
• Gled deg over et univers av musikktjenester på Internett
• Søk inn tusenvis av radiostasjoner på Internett
• Støtter streaming av musikk via UPnP

Intuitiv og brukervennlig
• Bruk AirStudio+ Lite til å kontrollere musikken fra den mobile enheten
• Rask og enkel installering

Design som passer interiøret
• Kan plasseres hvor som helst i alle hjem



 AirStudio+ Lite-app

Appen er tilgjengelig fra Apple App store og Google 
Play, og registrerer automatisk mobile og andre 
kompatible enheter som er koblet til Wi-Fi-
hjemmenettverket, noe som gir deg umiddelbar 
kontroll over musikken. Kontroller avspilling av 
musikk, volum- og lydinnstillinger, samt 
musikktjenester og radio på Internett fra alle 
enheter, hvor som helst.

Fire drivere for lydentusiaster

Høyttaleren har to diskanthøyttalere og to Hi-Fi 
mellomtonedrivere. Disse komponentene av topp 
kvalitet er optimalt plassert for å levere dynamisk 
omsluttende lyd på en perfekt måte.

Online musikktjeneste

Den beste måten å få tak i et stort utvalg av musikk 
på, inkludert de nyeste utvidelsene, er å skaffe seg et 
abonnement på musikktjenester på Internett. Du har 
også tilgang til musikk når som helst og hvor som 
helst, så lenge du har en Internett-tilkobling. Med 
trådløs Hi-Fi fra Philips trenger du ikke en gang å slå 
på datamaskinen for å glede deg over 
musikktjenesten på Internett.

Internett-radiostasjoner

Med trådløs Hi-Fi fra Fidelio kan du høre på over 
30 000 radiostasjoner på Internett fra hele verden. 
Utvid musikkhorisonten din ved å oppdage flotte 
stasjoner etter sjanger eller land, eller velg 
favorittstasjonene fra det kjempestore og lett 
tilgjengelige utvalget. Det er også svært enkelt – alle 
trådløse Hi-Fi fra Fidelio har taster for direkte tilgang 
til hver stasjon.
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Spesifikasjoner
Lyd
• Lydforbedring: FullSound, Diskant- og basskontroll
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Høyttalertyper: Integrert
• Vinklet høyttalerteknologi
• Innebygde høyttalere: 4
• Høyttalerelementer: To dome diskanthøyttalere, 

To 4,25" basshøyttalere

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• MP3-bithastigheter: 8–320 kpbs og VBR
• ID3 Tag-støtte
• Musikkstreaming: Internett-radio, Musikktjenester, 

PC/MAC

Tilkoblingsmuligheter
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), 

Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-

kobling

Anvendelighet
• Forhåndsinnstillingsknapper for Internett-radio
• Kan monteres på vegg

App for smarttelefon/nettbrett
• Programnavn: AirStudio+ Lite. Gratis nedlasting fra 

Apple App store / Google Play

Tilbehør
• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk, polsk (tilgjengelig på 
Internett)

• Garantikort: Garantikort
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, 

Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende 
garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 330 x 205 x 258 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 360 x 249 x 317 mm
• Bruttovekt: 6,5 lb
• Nettovekt: 5 kg
•

* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.
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Høydepunkter
A5 trådløs Hi-Fi-høyttaler
Hi-Fi-stereolyd 60 W, 4 Hi-Fi-drivere, Analog inngang
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