
 

 

Philips Fidelio
Sistema de música sem fios 
para várias zonas

CD, CD de MP3, USB, FM
Bluetooth®

BM90
Um toque para reproduzir música 
em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num 

botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em 

qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou 

aplicação.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída total de 200 W RMS
• Sistema de altifalantes 3.1 com um subwoofer integrado
• Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
• LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Philips izzylink™ para música multiroom
• Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
• Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
• Transmita toda a sua música através de izzylink™



 izzylink™

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que 
utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a 
ligação de vários altifalantes para formar uma 
rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes 
sem precisar de um router, uma palavra-passe 
Wi-Fi nem qualquer aplicação de um 
dispositivo móvel inteligente para a 
configuração. Pode adicionar facilmente os 
altifalantes izzy à rede para desfrutar da 
reprodução de música em diferentes salas, em 
simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser 
alternado entre o modo simples para uso 
individual ou o modo de grupo para música em 
várias zonas com um só toque.

Um toque para configurar o izzylink™

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar 
de aplicações para a configuração. Basta premir 
o botão "GROUP" durante vários segundos 
nos dois altifalantes para configurar pela 
primeira vez. Repita este procedimento para 
adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada 
vez que prime o botão para agrupar durante 
vários segundos adiciona um novo altifalante 
de cada vez. Ter música em várias zonas nunca 
foi tão fácil. Quando concluída, a rede 
izzylink™ será guardada mesmo quando o 
altifalante é desligado da tomada.

Reproduza música numa divisão

O altifalante izzy da Philips permite-lhe 
transmitir toda a sua música favorita a partir do 

seu telemóvel, tablet ou computador, 
independentemente da aplicação de música ou 
rádio que utiliza.

Ligue facilmente o altifalante principal

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante 
individual pode ser o principal, transmitindo 
música para os outros. Quando pretende 
partilhar a sua própria música, prima o botão 
Bluetooth no altifalante na sua divisão e 
partilhe essa música instantaneamente a partir 
do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo 
grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma 
música em sincronização e em simultâneo. 
Partilhar música com outros é assim tão fácil.
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Som
• Melhoramento do som: controlo de som digital, 4 

modos, Dynamic Bass Boost, LivingSound
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência máxima de saída (RMS): 200 W

Altifalantes
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves, Woofer de 5"
• N.º de altifalantes incorporados: 4
• Tipos de subwoofer: passivo

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20
• RDS: Tipo de Programa, Nome da estação
• Antena: Antena FM (75 ohm)
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Sintonização digital automática

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal, temporizador
• Tipo de carregador: ranhura
• Tipo de visor: Ecrã VFD

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM, Folheto de garantia mundial, Guia 

Rápido
• Telecomando
• Transformador CA/CC: 220-240 V

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 300 x 300 x 

994 mm
• Peso incl. embalagem: 13,2 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 356 x 344 x 

1110 mm
• Peso do produto: 11 kg

Potência
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade 
flash USB

• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 
rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar

Compatibilidade
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo 
iPad

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 
e Bluetooth 2.1 ou superior

•
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