
 

 

„Philips Fidelio“
„Bluetooth“ garsiakalbiai

„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC

Skaitmeninė įvestis, analoginė 
įvestis
Įkrovimui skirtas USB prievadas
100 W maks

BTS7000
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usykitės galingo „Hi-Fi“ garso naudodami šiuos 100 W studijos garsiakalbius, išsiskiriančius 
įtikėtinu žemųjų dažnių atkūrimu. Transliuokite muziką belaidžiu ryšiu naudodami „Bluetooth®“ 
„aptX®“ ir AAC. Puikaus dizaino garsiakalbiai papildys stilingą namų interjerą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 100 W maksimali išvesties galia
• Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas krištolo skaidrumo garsui
• „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• Optinė / koaksialinė įvestis, skirta prijungti televizorių, kompiuterį arba žaidimų pultą

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Prabangus audinys – tobulai atkurtas aukštos kokybės garsas
• Minimalistinis prašmatnus dizainas tiks prie modernaus dekoro



 Šilku dengtas a. d. garsiakalbis

Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas turi diafragmą, 
pagamintą iš šilko, kuris yra labiausiai tinkamas iš visų 
įprastai naudojamų aukštų tonų stiprintuvuose. 
Diafragmoje naudojamas šilkas turi puikias garso 
slopinimo savybes, o jo minkšta tekstūra užtikrina 
minimalų akustinį pasiskirstymą. To pasekoje, šilkinio 
aukštų tonų stiprintuvo sukuriamas garsas yra 
švelnus, šiltas ir turi platų diapazoną.

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC)

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką 
belaidžiu ryšiu

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu 
palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. 
„Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog 
spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį 
kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad 
įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ 
siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti 
muziką.

HDMI ARC
HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo 
televizoriaus garso atkūrimo galimybes

„Dolby Digital“

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis 
garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus 
ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios 
kokybės tikrovišką erdvinį garsą.
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Specifikacijos
Garsas
• Išvesties galia (RMS): 100 W, 30 % THD

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 4 col. žemų dažnių garsiakalbis, 

aukštųjų dažnių stiprintuvas
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

• Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Skaitmeninė optinė įvestis

• Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC
• HDMI 1: HDMI (grįžtamojo garso kanalas)
• USB įkrovimas

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Sistemos garso 

reguliavimas, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
• USB įkrovimas: 0,5 A

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

161 x 305 x 161 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Greito naudojimosi vadovas, 

Vartotojo vadovas, Nuotolinio valdymo pulto 
baterijos, DIN laidas, IFU /naudotojo vadovas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W
•
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Ypatybės
„Bluetooth“ garsiakalbiai
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC Skaitmeninė įvestis, analoginė įvestis, Įkrovimui skirtas USB prievadas, 100 
W maks
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