
 

 

Philips Fidelio
безжични студийни 
високоговорители

Bluetooth® aptX, AAC и NFC

Цифров вход, аналогов вход
USB порт за зареждане
Макс. 100 W

BTS7000

Б
в
На
въ
и A
езжични стерео 
исокоговорители
сладете се на масивен hi-fi звук с тези 100 W студийни високоговорители и невероятно 
зпроизвеждане на басите. Извличайте поточно музика с помощта на Bluetooth® с aptX® 
AC. Първокласните покрития допълват всеки стилен домашен интериор.

Обогатете своето звуково изживяване
• 100 W максимална изходна мощност
• Копринена куполна пищялка за кристално чист звук
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
• HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова 
конзола

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Луксозен плат, идеално избран за най-добро звуково представяне
• Минималистичен изящен дизайн, подходящ за модерния интериор



 Копринена куполна пищялка

Копринената куполна пищялка съдържа 
мембрана, изработена от коприна - материал, 
който превъзхожда останалите материали, 
използвани за обикновените куполни пищялки. 
Коприненият материал, използван за мембраната, 
е с превъзходни характеристики на затихване, а 
нейната мека тъкан гарантира минимално 
акустично накъсване. В резултат на това 
създаваният от копринената куполна пищялка 
звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно 
извличане на музика

Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near Field 
Communications). Просто докоснете смартфона 
или таблета с NFC възможности до NFC зоната 
на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще 
се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

HDMI ARC
HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия 
телевизор

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, използва 
начина, по който човешкото ухо естествено 
обработва звука, вие възприемате аудио със 
съраунд звук и превъзходно качество с 
реалистично пространствено подсказване.
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Спецификации
Звук
• Изходна мощност (RMS): 100 W 30% THD

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 4" 
високоговорител за ниски честоти, куполен 
високоговорител за високи честоти

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• Задни конектори: Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход

• Безжични връзки: Bluetooth APT-X и AAC
• HDMI 1: HDMI (Канал за връщане на аудио)
• Зареждане от USB

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Управление на силата на 
звука на системата, Режим на готовност с едно 
докосване

• Зареждане от USB: 0,5 A

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

161 x 305 x 161 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кратко ръководство за 
употреба, Ръководство за потребителя, Батерии 
за дистанционното, DIN кабел, IFU / 
Ръководство за потребителя

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

•
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