
 

 

Philips Fidelio
Bezprzewodowe głośniki 
Hi-Fi A9

Wysokiej jakości dźwięk stereo

Przesyłanie muzyki (iOS/Android/
PC)
100 W, 6 przetworników Hi-Fi
Wejście cyfrowe i analogowe
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scynacja Dźwiękiem
ięki bezprzewodowym głośnikom Hi-Fi Philips Fidelio cała Twoja muzyka jest dostępna 

zprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku przesyłać strumieniowo z urządzenia 

ple lub Android, a 6 przetworników Hi-Fi zapewnia potężny dźwięk i doskonałe odwzorowanie 

reo.

Wysokiej jakości dźwięk stereo
• Zakrzywiona konstrukcja zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk stereo
• Realistyczne brzmienie dzięki 6 profesjonalnym przetwornikom
• Wejścia cyfrowe i analogowe zapewniają maksymalną wszechstronność
• Najwyższej jakości wykończenie zapewnia optymalne wrażenia akustyczne

Intuicyjne i łatwe użytkowanie
• Aplikacja AirStudio+ umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem 

urządzenia przenośnego
• Szybka i łatwa konfiguracja

Ciesz się całą swoją muzyką — bezprzewodowo
• Przesyłaj strumieniowo pliki muzyczne z urządzeń przenośnych lub komputera — 

bezprzewodowo
• Słuchaj tysięcy internetowych stacji radiowych
• Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych



 Aplikacja AirStudio+

Aplikacja AirStudio+ umożliwia strumieniowe 
przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, 
takich jak smartfony czy tablety, do 
bezprzewodowego głośnika Hi-Fi. Aplikację 
można pobrać ze sklepów Apple App Store i 
Google Play. Automatycznie wykrywa ona 
urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia 
podłączone do domowej sieci Wi-Fi, 
pozwalając na błyskawiczne przejęcie kontroli 
nad muzyką. Za pomocą tej aplikacji możesz z 
dowolnego miejsca sterować odtwarzaniem, 
ustawieniami głośności i dźwięku oraz 
internetowymi serwisami muzycznymi i 
stacjami radiowymi.

Muzyczny serwis internetowy

Subskrybowanie internetowych serwisów 
muzycznych to jeden z najlepszych sposobów 
dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym 
najnowszych produkcji. Utwory są dostępne 
przez całą dobę z każdego miejsca — 
wystarczy połączenie internetowe. Mając 
bezprzewodowy głośnik Hi-Fi firmy Philips, nie 
musisz nawet włączać komputera.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki

Teraz możesz bezprzewodowo przesyłać całą 
muzykę ze smartfona, tabletu lub komputera 
znajdującego w dowolnym miejscu domu. 
Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio jest 
wyposażony w aplikację AirStudio obsługującą 
urządzenia Android i Apple, dzięki czemu 
możesz do niego wysyłać muzykę z różnych 
urządzeń przenośnych i słuchać jej w 
najwyższej jakości. Głośnik jest również 
wyposażony w aplikację MediaManager, zgodną 
z komputerami PC i Mac, która umożliwia 
łatwy dostęp do całej biblioteki muzycznej 
zapisanej w komputerze. Wystarczy zaznaczyć 
foldery, które chcesz otworzyć lub udostępnić, 
albo zlecić programowi automatyczne 
zaimportowanie biblioteki z serwisu iTunes™.

Internetowe stacje radiowe

Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio 
umożliwia słuchanie ponad 30 tys. 
internetowych stacji radiowych z całego 
świata. Poszerz swoje muzyczne horyzonty 
dzięki odkrywaniu fantastycznych stacji 
nadających określone gatunki lub muzykę z 
konkretnych krajów. Szeroki wybór stacji 

dostępnych na wyciągnięcie ręki sprawia, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo łatwa jest 
też sama obsługa — każdy bezprzewodowy 
głośnik Hi-Fi Fidelio jest wyposażony w 
przyciski umożliwiające bezpośredni dostęp do 
dowolnej stacji.

6 profesjonalnych przetworników

Każdy głośnik jest wyposażony w trzy 
profesjonalne przetworniki Hi-Fi: dwa 
niskotonowe (odpowiedzialne za średnie 
częstotliwości) z lewej i prawej strony oraz 
centralny wysokotonowy. Całość zapewnia 
głębię i dynamikę dźwięku.

Najwyższej jakości wykończenie

Jeśli chodzi o jakość uzyskiwanego dźwięku, 
drewniana obudowa to najlepsze rozwiązanie. 
Zoptymalizowana, stylowa obudowa 
głośników Bass Reflex jeszcze bardziej 
zwiększa moc i głębię basów — do poziomu 
oferowanego przez znacznie większe głośniki. 
Pozłacane złącza gwarantują doskonałą 
transmisję sygnału dźwiękowego, a solidna i 
odporna na korozję konstrukcja spełnia 
oczekiwania wobec sprzętu wysokiej klasy.
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Zalety
Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 100 W, 6 przetworników Hi-Fi, Wej-
ście cyfrowe i analogowe
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Regulacja 

tonów wysokich i niskich
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Typy głośników: Wbudowany
• Zakrzywiona konstrukcja
• Wbudowane głośniki: 6
• Przetworniki głośnikowe: 2 wysokotonowe 

kopułkowe, 4 niskotonowe 3,5"

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Szybkość kompresji MP3: 8-320 kb/s i VBR
• Obsługa znaczników ID3
• Strumieniowe przesyłanie muzyki: Radio 

internetowe, Serwisy muzyczne, PC/MAC, 
Smartfon/tablet

Możliwości połączeń
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Klient UPnP

• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z 

wtykami 3,5 mm, Analogowe wejście audio (L/R), 
Koncentryczne wejście cyfrowe, Optyczne/
cyfrowe wejście liniowe

Udogodnienia
• Zaprogramowane przyciski internetowych stacji 

radiowych

Aplikacja do obsługi przez smartfon/
tablet
• Nazwa aplikacji: AirStudio, do pobrania bezpłatnie 

z Apple App Store/Google Play

Oprogramowanie
• Philips Media Manager

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski 
(dostępne online)

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

300 x 210 x 350 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

508 x 260 x 434 mm
• Waga brutto: 12 kg
• Waga netto: 10 kg
•
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Dane techniczne
Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 100 W, 6 przetworników Hi-Fi, Wej-
ście cyfrowe i analogowe

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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