Philips Fidelio
Ασύρματα ηχεία Hi-Fi Α9

Στερεοφωνικός ήχος υψηλής
πιστότητας
100W, 6 οδηγοί Hi-Fi
Ψηφιακή και αναλογική είσοδος

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα, με ήχο υψηλής πιστότητας, χάρη στα
ασύρματα ηχεία Hi-Fi Philips Fidelio. Μεταδώστε εύκολα τη μουσική σας με 6 οδηγούς
ηχείων Hi-Fi, για πανίσχυρο ήχο και απόλυτη στερεοφωνική απόδοση.
Στερεοφωνικός ήχος υψηλής πιστότητας
• Ηχείο με γωνιασμένους οδηγούς για ευρύτερο στερεοφωνικό ήχο
• Αυθεντικός ήχος από 6 οδηγούς ποιότητας audiophile
• Ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι για επιπλέον ευελιξία
• Πολυτελές φινίρισμα με άριστη ακουστική απόδοση

AW9000

Έξυπνο και εύχρηστο
• AirStudio+ Lite, για να ελέγχετε τη μουσική από τη φορητή συσκευή
• Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα
• Συντονιστείτε σε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Απολαύστε ένα συναρπαστικό σύμπαν διαδικτυακών μουσικών υπηρεσιών
• Υποστήριξη μετάδοσης μουσικής μέσω UPnP
Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο
• Ευελιξία τοποθέτησης, ώστε να δένει άψογα σε κάθε χώρο
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Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή AirStudio+ Lite

Διαθέσιμη από το Apple App store και το
Google Play, η εφαρμογή αυτή ανιχνεύει
αυτόματα φορητές αλλά και άλλες συμβατές
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο
οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, προσφέροντάς
σας άμεσο έλεγχο της μουσικής σας.
Χειριστείτε την αναπαραγωγή, την ένταση
και τον ήχο όπως θέλετε και απολαύστε
διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες και
διαδικτυακό ραδιόφωνο από οποιαδήποτε
συσκευή, όπου κι αν βρίσκεστε.
Διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες

δεν χρειάζεται καν να ανάβετε τον
υπολογιστή σας για να απολαμβάνετε
διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες όποτε και
όπου θέλετε!

audiophile – τα δύο γούφερ μεσαίου εύρους
συχνοτήτων στα αριστερά και τα δεξιά ενός
κεντρικού τουίτερ παρέχουν δυναμικό και
απόλυτα καθηλωτικό ήχο

διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Πολυτελές φινίρισμα

Τα ασύρματα ηχεία Hi-Fi Fidelio σας
επιτρέπουν να απολαμβάνετε
περισσότερους από 30.000 διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον
κόσμο. Διευρύνετε τους μουσικούς σας
ορίζοντες ανακαλύπτοντας καταπληκτικούς
σταθμούς βάσει είδους ή βάσει χώρας ή
επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς
από την τεράστια διαθέσιμη ποικιλία. Εκτός
από εξαιρετικά πρακτικό, είναι και εξαιρετικά
εύκολο: κάθε ασύρματο ηχείο Hi-Fi Fidelio
διαθέτει κουμπιά άμεσης πρόσβασης για
οποιονδήποτε σταθμό.

Το ξύλινο περίβλημα των ηχείων αποτελεί
την ιδανική επιλογή για άψογη ακουστική
απόδοση. Επιπλέον, αυτά τα
βελτιστοποιημένα περιβλήματα ηχείου με
ανάκλαση μπάσων ενισχύουν ακόμη
περισσότερο τη δύναμη και το βάθος των
μπάσων, προσφέροντας πανίσχυρο ήχο που
θα περίμενε κανείς από ηχεία μεγάλου
μεγέθους, μέσα από αυτά τα κομψά ξύλινα
κουτιά. Οι επίχρυσες υποδοχές
διασφαλίζουν εξαιρετική μετάδοση του
ηχητικού σήματος, ενώ η ανθεκτική και
αντιδιαβρωτική κατασκευή τους τα καθιστά
ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν
εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών.

6 οδηγοί ποιότητας audiophile

Η δημιουργία μιας συνδρομής σε
διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες είναι ένας
από τους καλύτερους τρόπους να
αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τεράστια
ποικιλία μουσικής, συμπεριλαμβανομένων
των πιο πρόσφατων κυκλοφοριών. Επίσης,
αποκτάτε πρόσβαση στη μουσική
οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε
σημείο, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο
Internet. Με τα ασύρματα Hi-Fi της Philips,

Καθένα από τα ηχεία είναι εξοπλισμένο με
τρεις μορφοτροπείς Hi-Fi ποιότητας
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Προδιαγραφές
Ήχος

• Ενίσχυση ήχου: FullSound, Έλεγχος πρίμων και
μπάσων
• Έλεγχος έντασης: Επάνω/κάτω

Ηχεία
•
•
•
•

Τύποι ηχείων: Ενσωματωμένος
Τεχνολογία γωνιασμένων ηχείων
Ενσωματωμένα ηχεία: 6
Οδηγοί ηχείων: 2 θολοειδή τουίτερ, 4 γούφερ
3,5"

Αναπαραγωγή ήχου

• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC
(m4A), eAAC+, FLAC
• Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
• Ρυθμός bit MP3: 8-320kpbs και VBR
• Υποστήριξη ετικετών ID3
• Μετάδοση μουσικής: Διαδικτυακό ραδιόφωνο,
Μουσικές υπηρεσίες, PC/MAC

Συνδεσιμότητα

• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN
(802.11n), Ασύρματο LAN (802.11g), Ασύρματο
LAN (802.11b)
• Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client
• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP
64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Συνδέσεις ήχου: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ.

Ημερομηνία έκδοσης
2020-07-22
Έκδοση: 11.10.5
12 NC: 8670 000 91533
EAN: 87 12581 64972 2

- MP3 link, Αναλογική είσοδος ήχου (L/R),
Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή
οπτική είσοδος

Άνεση

• Προκαθορισμένα κουμπιά διαδικτυακού
ραδιοφώνου

Εφαρμογή Smartphone/Tablet

• Όνομα εφαρμογής: AirStudio Lite, δωρεάν λήψη
από το Apple App store/Google Play

Αξεσουάρ

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά,
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά,
Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο Διαδίκτυο)
• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο
ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης,
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 300 x 210 x 350
χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 508 x 260 x
434 χιλ.
• Μικτό βάρος: 12 lb
• Καθαρό βάρος: 10 κ.
•
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* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.

