
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátové Hi-Fi 
reproduktory A9

Stereofonní zvuk Hi-Fi
Streamujte hudbu z PC/iOS/
Android
100 W, 6 reproduktorů Hi-Fi
Digitální a analogový vstup

AW9000
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šechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

sedlost zvukem
ezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat 

škerou svou hudbu s věrným zvukem. Můžete ji bez problémů přehrávat ze zařízení Apple 
bo Android a 6 Hi-Fi reproduktorů zajistí silný zvuk a neuvěřitelný stereofonní obraz.

Stereofonní zvuk Hi-Fi
• Obloukový reproduktor pro širší stereofonní zvuk
• Autentický zvuk ze 6 měničů určených pro milovníky hudby
• Digitální a analogový vstup pro větší flexibilitu
• Prvotřídní vzhled s optimálním akustickým výkonem

Intuitivní a pro snadné použití
• Aplikace AirStudio+ pro ovládání hudby z mobilního zařízení
• Rychlé a snadné nastavení

Užijte si všechnu svou hudbu bezdrátově
• Bezdrátově streamujte hudbu z mobilního zařízení nebo počítače
• Nalaďte si tisíce internetových rozhlasových stanic
• Vychutnejte si obrovskou nabídku hudebních služeb online

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Univerzální umístění vhodné do každého domova



 Aplikace AirStudio+

Aplikace AirStudio+ umožňuje streamování 
hudby z mobilního zařízení, například chytrého 
telefonu nebo tabletu, přímo do bezdrátového 
reproduktoru Hi-Fi. Tato aplikace je dostupná 
v obchodě Apple App Store nebo Google Play. 
Automaticky rozpozná mobilní a jiná 
kompatibilní zařízení připojená k vaší domácí 
síti Wi-Fi a umožní vám tak okamžité ovládání 
hudby. Můžete ovládat přehrávání, nastavení 
hlasitosti a zvuku a také využívat hudební 
služby online a internetové rozhlasové stanice 
z libovolného zařízení na libovolném místě.

Online hudební služba

Pořídíte-li si předplatné na některou hudební 
službu online, získáte ideální přístup k široké 
nabídce hudby včetně nejnovějších hitů. Máte 
také přístup k hudbě kdykoli a kdekoli, kde je 
přístup k internetu. S bezdrátovými Hi-Fi 
reproduktory Philips nemusíte pro online 
přístup k hudebním službám ani zapínat 
počítač.

Bezdrátové streamování hudby

Bezdrátově streamujte hudbu ze chytrého 
telefonu, tabletu nebo počítače – z libovolného 
místa domova. Bezdrátový Hi-Fi reproduktor 
Fidelio je dodáván s aplikací AirStudio, která je 
k dispozici pro zařízení Android i Apple, takže 
můžete bezdrátově sdílet veškerou hudbu 
uloženou ve svém mobilním zařízení a 
vychutnat si ji doma v Hi-Fi kvalitě. Součástí je 
také software MediaManager kompatibilní 
s počítači PC a Mac, který umožňuje přístup 
k celé hudební knihovně uložené v počítači. 
Stačí jen vybrat složky, ke kterých chcete mít 
přístup nebo které chcete sdílet, nebo nechat 
program MediaManager importovat hudební 
knihovnu iTunes™ automaticky.

Internetové rozhlasové stanice

Bezdrátový Hi-Fi reproduktor Fidelio vám 
umožní vychutnat si více než 30 000 online 
rozhlasových stanic z celého světa. Rozšiřte 
své hudební obzory a objevujte nové 
fantastické stanice podle žánru nebo země 
nebo vybírejte z velkého množství, které je 

vám přímo k dispozici. Je to maximálně 
jednoduché – každý bezdrátový Hi-Fi 
reproduktor Fidelio nabízí přímá tlačítka pro 
přístup k libovolné stanici.

6 měničů pro milovníky hudby

Každý reproduktor je vybaven třemi Hi-Fi 
měniči určenými pro milovníky hudby: dva 
basové reproduktory středního rozsahu vlevo 
a vpravo a výškový reproduktor umístěný 
uprostřed zajišťují skutečně pohlcující a 
dynamický zvuk.

Prvotřídní vzhled

Dřevěná skříň reproduktoru je ideálním 
řešením pro optimální akustický výkon. 
Optimalizovaná skříň reproduktorů bass-
reflex zvyšuje výkon a hloubku basů a dřevěné 
reproduktory tak vydávají mohutnější zvuk. 
Konektory potažené zlatem zaručují skvělý 
přenos zvuku a díky odolnému nekorodujícímu 
provedení představují ideální doplněk 
špičkového vybavení.
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Přednosti
Bezdrátové Hi-Fi reproduktory A9
Stereofonní zvuk Hi-Fi Streamujte hudbu z PC/iOS/Android, 100 W, 6 reproduktorů Hi-Fi, Digitální a analo-
gový vstup
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: FullSound, Regulace výšek a basů
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrovaný
• Technologie obloukového reproduktoru: Ano
• Vestavěné reproduktory: 6
• Vinutí reproduktorů: 2 x kuželové výškové 

reproduktory, 4x 3,5" basové reproduktory

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s a 

VBR
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Streamování hudby: Internetové rádio, Hudební 

služby, PC/MAC, Chytrý telefon/tablet

Možnosti připojení
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN 

(802.11n), Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), 
Bezdrátová síť LAN(802,11b)

• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm 

– připojení MP3 Link, Analogový vstup audio (levý/
pravý), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Digitální 
optický vstup line in

Pohodlí
• Tlačítka přednastavených rozhlasových stanic: Ano

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet
• Název aplikace: Aplikace AirStudio, ke stažení 

zdarma v obchodě Apple App Store nebo Google 
Play

Software
• správce médií společnosti Philips: Ano

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
norština, švédština, finština, portugalština, dánština, 
ruština, polština (k dispozici online)

• Záruční list: Záruční list
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný 

návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

300 x 210 x 350 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 508 x 260 x 434 mm
• Hrubá hmotnost: 12 kg
• Čistá hmotnost: 10 kg
•
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Specifikace
Bezdrátové Hi-Fi reproduktory A9
Stereofonní zvuk Hi-Fi Streamujte hudbu z PC/iOS/Android, 100 W, 6 reproduktorů Hi-Fi, Digitální a analo-
gový vstup

* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.
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