
 

 

Philips Fidelio
Langattomat A9-Hi-Fi-
kaiuttimet

Huippulaadukas stereoääni
100 W, 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä
Digitaalinen/analoginen tulo

AW9000
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ikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

ulluna ääneen
ilips Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimilla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti 
ippuluokan äänenlaadulla. 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä takaavat voimakkaan äänen ja 
ean stereotoiston.

Huippulaadukas stereoääni
• Laaja stereoääni suunnatulla kaiuttimella
• Autenttinen ääni 6 audiofiilitason kaiutinelementin ansiosta
• Monipuoliset digitaaliset ja analogiset tulot
• Upea viimeistely ja optimaalinen akustiikka

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen
• AirStudio+ Lite musiikin toistamiseen mobiililaitteesta
• Nopea ja helppo asennus

Nauti musiikista langattomasti
• Kuuntele tuhansia Internet-radiokanavia
• Nauti verkkomusiikkipalvelusta loputtomasti
• Tukee musiikin suoratoistoa UPnP-toiminnon kautta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Monipuolinen sijoittelu sopii kaikkiin koteihin



 AirStudio+ Lite -sovellus

Sovellus on saatavana Apple App Storesta ja Google 
Playsta. Se tunnistaa automaattisesti mobiililaitteet ja 
muut yhteensopivat laitteet, jotka on yhdistetty 
kotisi Wi-Fi-verkkoon. Hallitse musiikin toistoa, 
äänenvoimakkuutta ja ääniasetuksia sekä käytä 
verkkomusiikkipalveluja ja Internet-radiota laitteesta 
ja huoneesta riippumatta.

Verkkomusiikkipalvelu

Kun tilaat verkkomusiikkipalvelun, voit nauttia 
loputtomasti hyvästä musiikista uusimpia julkaisuja 
myöten. Voit kuunnella musiikkia milloin ja missä 
tahansa Internet-yhteydellä. Philips Wireless Hi-Fi -
järjestelmän ansiosta voit käyttää 
verkkomusiikkipalvelua myös ilman tietokonetta.

Internet-radiokanavat

Fidelio Wireless Hi-Fi -järjestelmällä voi kuunnella yli 
30 000 Internet-radiokanavaa. Laajenna 

musiikkielämystäsi etsimällä kanavia musiikkilajin tai 
maan mukaan ja valitse suosikkisi valtavasta 
valikoimasta. Voit valita minkä tahansa kanavan 
helposti Fidelio Wireless Hi-Fi -järjestelmän 
suorasoittopainikkeella.

6 audiofiilitason kaiutinelementtiä

Kussakin kaiuttimessa on kolme audiofiilitason Hi-Fi-
muunninta - kaksi keskialueen bassokaiutinta 
keskimmäisen muuntimen molemmin puolin 
tuottavat vangitsevan ja dynaamisen äänen

Upea viimeistely

Puiset kaiutinkotelot takaavat optimaalisen akustisen 
suorituskyvyn. Optimoidut 
bassorefleksikaiutinkotelot tehostavat bassoäänten 
syvyyttä ja luovat isojen kaiuttimien tunnun. Kullatut 
liittimet varmistavat ylivoimaisen äänisignaalin 
siirron, ja lujan ja ruostumattoman rakenteensa 
ansiosta ne ovat ihanteellinen valinta 
korkealaatuiseen laitteistoon.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Äänenparannus: FullSound, Basso- ja diskanttisäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: Integroitu
• Suunnattu kaiutintekniikka
• Sisäiset kaiuttimet: 6
• Kaiuttimen ohjaimet: 2 diskanttikalottia, Neljä 3,5 

tuuman bassoelementtiä

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
• MP3-bittinopeudet: 8-320 kpbs ja VBR
• ID3-tunnisteiden tuki
• Musiikin siirtäminen: Internet-radio, 

Musiikkipalvelut, PC/MAC

Liitännät
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11n), Langaton lähiverkko (802.11g), 
Langaton lähiverkko (802.11b)

• Langaton Universal Plug & Play: UPnP-asiakas
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link, 

Analoginen audiotulo (L/R), Digitaalinen 
koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo

Käyttömukavuus
• Internet-radion pikapainikkeet

Älypuhelin/tablet-sovellus
• Sovelluksen nimi: AirStudio+ Lite, ilmainen lataus 

(Apple App Store / Google Play)

Lisätarvikkeet
• Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, 

hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, 
venäjä, puola (verkossa)

• Takuukortti: Takuukortti
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 300 x 210 x 350 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 508 x 260 x 434 mm
• Kokonaispaino: 12 lb
• Nettopaino: 10 kg
•

* Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa
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