„Philips Fidelio“
A9 belaidžiai „Hi-Fi“
garsiakalbiai

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.
„Duo“

Sužavėti garsų
Klausykitės visos savo muzikos belaidžiu būdu, aukštos kokybės garsu per „Philips Fidelio“
belaidžius „Hi-Fi“ garsiakalbius. Siųskite be jokio vargo iš „Apple“ ar „Android“ įrenginio –
6 „Hi-Fi“ difuzoriai perteiks galingą garsą ir sukurs išskirtinį stereoefektą.
Aukštos kokybės stereofoninis garsas
• Kampinis garsiakalbis – plačiau sklindantis stereofoninis garsas
• Autentiškas garsas iš 6 audiofilų kokybės garsiakalbių
• Skaitmeninė ir analoginė įvestys suteikia daugiau lankstumo
• Aukštos kokybės danga su optimaliomis akustinėmis charakteristikomis

AW9000

Intuityvus ir paprastas naudoti
• „AirStudio +“ valdo muziką iš jūsų mobiliojo įrenginio
• Greita ir paprasta nustatyti
Mėgaukitės visais savo muzikos įrašais belaidžiu būdu
• Duomenų srautu leiskite muziką iš mobiliojo įrenginio arba kompiuterio belaidžiu būdu
• Klausykitės tūkstančių interneto radijo stočių
• Mėgaukitės interneto muzikos paslaugų pasauliu
Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Universalus vietos parinkimas – tiks kiekvienuose namuose
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Ypatybės
„AirStudio +“ programa

Leiskite muziką nenaudodami laidų

ar šalį arba pasirinkite mėgstamiausias stotis iš
didžiulio asortimento, esančio tiesiog prieš jus.
Tai taip pat labai paprasta – kiekvienas „Fidelio“
belaidis „Hi-Fi“ turi tiesioginės prieigos
mygtukus prie bet kurios stoties.
6 audiofilų kokybės garsiakalbiai

Naudodami „AirStudio +“ galite duomenų
srautu siųsti muziką iš mobiliojo įrenginio,
pavyzdžiui, išmaniojo telefono arba planšetinio
kompiuterio, į belaidį „Hi-Fi“ garsiakalbį.
Programa, kurią galima įsigyti iš „Apple“ „App
Store“ ir „Google Play“, automatiškai aptinka
mobiliuosius ir kitus suderinamus įrenginius,
prijungtus prie namų „Wi-Fi“ tinklo, ir leidžia
tiesiogiai valdyti muziką. Valdykite muzikos
atkūrimą, garsumą ir garso nustatymus, taip pat
naudokitės internetinėmis muzikos
paslaugomis ir interneto radiju iš bet kurio
įrenginio, bet kurioje vietoje.
Tinklo muzikos paslauga

Duomenų srautu leiskite muziką belaidžiu būdu
iš išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio
arba kompiuterio – iš bet kurios vietos
namuose. „Fidelio“ belaidis „Hi-Fi“ turi
„AirStudio“ programą, kurią galima naudoti ir
su „Android“, ir su „Apple“ įrenginiais –
siųskitės belaidžiu būdu visą muziką, esančią
jūsų mobiliuosiuose įrenginiuose, ir mėgaukitės
ja aukštos kokybės garsu namuose. Be to, jis
turi „MediaManager“ – su PC ir „Mac“
suderinamą programinę įrangą, kurią naudojant
galima lengvai pasiekti visą muzikos biblioteką,
esančią jūsų kompiuteryje. Paprasčiausiai
pasirinkite aplankus, kuriuos norite pasiekti ar
dalytis, arba palikite tai „MediaManager“, kad
automatiškai importuotų jūsų „iTunes™“
muzikos biblioteką.

Kiekvienas garsiakalbis turi tris audiofilų klasės
„Hi-Fi“ spinduolius – du vidurinių dažnių
garsiakalbiai dešinėje ir kairėje bei centrinis
aukštųjų dažnių garsiakalbis skleidžia tikrai
įtraukiantį ir dinamišką garsą
Aukštos kokybės danga

Internetinės radijo stotys

Vienas geriausių būdų mėgautis muzikos
įvairove, įskaitant naujausius kūrinius, – įsigyti
muzikos paslaugų abonementą. Be to, galite
pasiekti muziką bet kuriuo metu, bet kurioje
vietoje, jeigu tik yra interneto ryšys. Naudojant
„Philips“ belaidį „Hi-Fi“, jūs jums net nereikia
įjungti kompiuterio, kad galėtumėte mėgautis
interneto muzikos paslaugomis.

Su „Fidelio“ belaidžiu „Hi-Fi“ galite mėgautis
daugiau nei 30 000 interneto radijo stočių iš
viso pasaulio. Išplėskite savo muzikos
horizontus atrasdami puikias stotis pagal žanrą

Mediniai garsiakalbių korpusai yra idealus
pasirinkimas, užtikrinantis optimalias akustines
charakteristikas. Optimizuoti „Bass Reflex“
garsiakalbių korpusai dar labiau sustiprina
žemųjų dažnių jėgą ir gylį, skleisdami galingą
garsą iš šių stilingų garsiakalbių. Paauksuotos
jungtys užtikrina puikų garso signalo
perdavimą, o dėl savo tvirtos ir korozijai
atsparios konstrukcijos jos yra originalus
sprendimas aukštos klasės įrangai.

AW9000/10

A9 belaidžiai „Hi-Fi“ garsiakalbiai
„Duo“

Specifikacijos
Garsas

• Garsumo gerinimas: „FullSound“, Aukštųjų ir
žemųjų dažnių reguliavimas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

•
•
•
•

Garsiakalbių tipai: Integruotas
Kampinių garsiakalbių technologija
Integruoti garsiakalbiai: 6
Garsiakalbiai: 2 dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai,
4 x 3,5 in garsiakalbiai

Garso atkūrimas

• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, ne DRM AAC
(m4A), eAAC+, FLAC
• Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
• MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
• ID3-tag palaikymas
• Muzikos srautinis perdavimas: Internetinis radijas,
Muzikos paslaugos, PC / MAC, Išmanusis telefonas
/ planšetinis kompiuteris

Prijungimo galimybė

• Bevielės jungtys: Wireless LAN (802.11n),
Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN(802.11b)
• Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit,
WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Garso jungtys: 3,5mm stereo MP3 jungties linija,

Analoginė garso įvestis (K/D), Skaitmeninė
koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė linijos įvestis

Patogumas

• Interneto radijo išankstinio nustatymo mygtukai

Išmaniojo telefono / planšetinio
kompiuterio programa

• Programos pavadinimas: „AirStudio“, nemokamas
atsisiuntimas iš „Apple App Store“ ar „Google
Play“

Programinė įranga

• „Philips Media Manager“

Priedai

• Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių,
ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių,
portugalų, danų, rusų, lenkų (yra internete)
• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Greitos
pradžios vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 300 x 210 x 350
mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 508 x 260 x 434
mm
• Bendras svoris: 12 kg
• Grynas svoris: 10 kg
•
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