Philips Fidelio
Boxe Hi-Fi wireless A9

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Duo

Obsedat de sunet
Ascultaţi toată muzica wireless, cu sunet de înaltă fidelitate cu boxele Philips Fidelio
Wireless Hi-Fi. Transmiteţi fără efort de pe dispozitivul Apple sau Android, cu 6 drivere
Hi-Fi pentru a furniza sunet puternic şi stereo de ultimă generaţie.
Sunet stereo de înaltă fidelitate
• Boxă în unghiuri pentru un sunet stereo mai amplu
• Sunet autentic de la 6 drivere de calitate pentru audiofili
• Intrări digitale și analogice pentru un plus de flexibilitate
• Finisaj de înaltă calitate, cu performanţe acustice optime

AW9000

Intuitiv și ușor de utilizat
• AirStudio+ pentru controlul muzicii de la dispozitivul mobil
• Configurare rapidă și ușoară
Ascultaţi toată muzica wireless
• Transmiteţi muzică wireless de la dispozitivul mobil sau de la PC
• Acordaţi-vă pe frecvenţa a mii de posturi de radio Internet
• Bucuraţi-vă de un univers de servicii muzicale
Design care se potrivește interiorului
• Amplasare versatilă în orice casă
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Repere
Aplicaţia AirStudio+

Transmiteţi muzică wireless

posturile preferate din selecţia dvs. disponibilă
la o simplă atingere. Este foarte simplu; fiecare
sistem Hi-Fi wireless Fidelio dispune de taste
de acces direct la orice post.
6 drivere pentru audiofili

AirStudio+ permite transmiterea muzicii de la
un dispozitiv mobil, precum un smartphone sau
tabletă, la boxa Hi-Fi wireless. Disponibilă din
magazinul de aplicaţii Apple și Google Play,
aplicaţia detectează automat dispozitive mobile
și alte dispozitive compatibile conectate la
reţeaua Wi-Fi de la domiciliu, ceea ce vă oferă
controlul instantaneu asupra muzicii.
Controlaţi redarea muzicii, setările de volum și
de sunet, precum și serviciile de muzică online
și radio Internet de la orice dispozitiv, oriunde.
Serviciu de muzică online

Transmiteţi toată muzica wireless de la
smartphone, tabletă sau calculator, în orice
locaţie de la domiciliu. Sistemul Hi-Fi wireless
Fidelio este prevăzut cu aplicaţia Air Studio,
disponibilă atât pentru dispozitivele Apple, cât
și pentru cele Android, astfel încât să puteţi
partaja wireless toată muzica stocată în
dispozitivul mobil și să o urmăriţi acasă, cu un
sunet de înaltă fidelitate. De asemenea,
sistemul dispune de MediaManager, un
software compatibil Mac și PC, care permite un
acces ușor la întreaga bibliotecă muzicală
stocată în computer. Pur și simplu selectaţi
folderele pe care doriţi să le accesaţi sau să le
partajaţi sau permiteţi aplicaţiei MediaManager
să importe automat biblioteca muzicală
iTunes™.

Fiecare boxă este prevăzută cu trei
transductoare Hi-Fi de calitate pentru audiofili;
două woofere de gamă medie, amplasate la
stânga și la dreapta unui tweeter, asigură un
sunet cu adevărat profund și dinamic
Finisaj de înaltă calitate

Posturi de radio pe Internet

Obţinerea unui abonament la serviciile de
muzică online este una dintre cele mai bune
modalităţi de a asculta muzică din cea mai
diversă, inclusiv cele mai recente melodii
lansate. De asemenea, puteţi accesa muzică
oricând, oriunde, dacă dispuneţi de o
conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi
wireless Philips, nu trebuie nici măcar să vă
porniţi calculatorul pentru a beneficia de
serviciul de muzică online.

Sistemul Hi-Fi wireless Fidelio vă permite să
ascultaţi peste 30.000 de posturi radio online
de pe întreaga planetă. Extindeţi-vă
orizonturile muzicale descoperind posturi
excelente, în funcţie de gen sau ţară, sau alegeţi

Carcasele de boxe din lemn reprezintă
opţiunea ideală pentru performanţe acustice
optime. Carcasele de boxe bass-reflex
optimizate accentuează suplimentar puterea și
adâncimea bașilor, pentru a produce un sunet
elevat de la aceste elegante boxe din lemn.
Conectorii placaţi cu aur asigură o transmisie
superioară a semnalului audio, iar construcţia
robustă și rezistentă la coroziune le
recomandă ca soluţie preferată pentru
echipamentele de calitate superioară.
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Specificaţii
Sunet

• Caracteristici superioare sunet: FullSound, Control
înalte și joase
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
•
•
•
•

Tipuri de difuzoare: Integrată
Tehnologie de boxe în unghiuri
Difuzoare încorporate: 6
Drivere boxe: 2 tweetere de tip dom, 4 woofere
de 3,5"

Redare audio

• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC
(m4A), eAAC+, FLAC
• Frecvenţe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
• Rate de biţi MP3: 8-320 kpbs și VBR
• Acceptă etichete ID3
• Streaming de muzică: Radio prin Internet, Servicii
muzicale, PC/MAC, Smartphone/Tabletă

Conectivitate

• Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11n), LAN
wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b)
• Universal Plug & Play wireless: Client UPnP
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi,
WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

pentru legătură MP3, Intrare audio analogică (S/D),
Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală

Confort

• Taste presetate radio Internet

Aplicaţia Smartphone/Tablet

• Nume aplicaţie: AirStudio, descărcare gratuită din
Apple App Store/Google Play

Software

• Philips Media Manager

Accesorii

• Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană,
Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză,
Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză
(disponibile online)
• Card de garanţie: Card de garanţie
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Ghid de
iniţiere rapidă, Certificat de garanţie internaţională

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 300 x 210 x 350 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 508 x 260 x
434 mm
• Greutate brută: 12 kg
• Greutate netă: 10 kg
•

Data apariţiei 2020-07-22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 9.10.5

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

www.philips.com

* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.

