
 

 

Philips Fidelio
A5 trådlös Hi-Fi-högtalare

Stereoljud i Hi-Fi
60 W, 4 Hi-Fi -element
Analog ingång

AW5000

A
Be
Få
en
ll din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.
satt av ljud

 din musik trådlöst, i Hi-Fi med Philips Fidelio trådlös Hi-FI-högtalare. Strömma musik 
kelt med 4 Hi-Fi-element för en kraftfull och helt uppslukande musikupplevelse.

Stereoljud i Hi-Fi
• Vinklad högtalare för bredare stereoljud
• Autentiskt ljud från 4 element i entusiastklass
• Ljudingång

Njut av din musik, trådlöst
• Ta del av det enorma utbudet av musiktjänster på internet
• Välj mellan tusentals webbradiokanaler
• Stöd för musikströmning via UPnP

Intuitiv och enkel att använda
• Kontrollera musiken från din mobila enhet med AirStudio+ Lite
• Snabb och enkel installation

Design som matchar din inredning
• Flexibel placering för att passa in i hemmet



 Appen AirStudio+ Lite

Appen finns tillgänglig via Apple App store och 
Google Play. Appen upptäcker automatiskt mobila 
enheter och andra kompatibla enheter som är 
anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk, och ger dig direkt 
kontroll över musiken. Få full kontroll över 
musikuppspelning, volym och ljudinställningar, samt 
musiktjänster på nätet och webbradio från alla 
enheter oavsett var du befinner dig.

4 element i entusiastklass

Högtalaren har två tweetrar och två Hi-Fi-element 
för mellanregistret. De förstklassiga komponenterna 
är perfekt placerade för att ge dynamiskt, kraftfullt 
ljud.

Musiktjänst online

Genom att registrera dig för en musiktjänst på 
internet kan du få tillgång till ett brett utbud av 
musik, även från nya artister. Du kan lyssna på musik 
när som helst och överallt där det finns 
internetanslutning. Med Philips trådlös Hi-Fi behöver 
du inte ens starta datorn för att använda 
musiktjänster på nätet.

Webbradiokanaler

Med Fidelio trådlös Hi-Fi-högtalare kan du välja 
mellan mer än 30 000 webbradiokanaler från hela 
världen. Vidga dina musikvyer genom att leta upp 
nya, bra kanaler utifrån genre eller land, eller välj ut 
dina favoriter i det enorma utbudet. Det är 
dessutom superenkelt – du får direkt tillgång till alla 
stationer med Fidelio trådlös Hi-Fi-högtalare.
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Specifikationer
Ljud
• Ljudförbättring: FullSound, Diskant- och 

baskontroll
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad
• Vinklad högtalare
• Inbyggda högtalare: 4
• Högtalarelement: 2 x dome tweeter, 2 x 4,25-tums 

woofer

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
• ID3 Tag Support
• Musikströmning: Internet-radio, Musiktjänster, PC/

MAC

Anslutningar
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11n), 

Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802.11b)
• Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 

Link

Bekvämlighet
• Förinställningsknappar för webbradio
• Väggmontering

App för smarttelefon/surfplatta
• App-namn: AirStudio+ Lite, kostnadsfri hämtning 

från Apple App store/Google Play

Tillbehör
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska, polska (tillgängligt 
online)

• Garantisedel: Garantisedel
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 

Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

Mått
• Produktmått (B x D x H): 330 x 205 x 258 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 360 x 249 x 317 

mm
• Bruttovikt: 6,5 lb
• Nettovikt: 5 kg
•

* Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.
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