
 

 

Philips Fidelio
altifalantes de estúdio sem 
fios

Bluetooth® aptX, AAC e NFC
Entrada digital, entrada analógica
Porta USB para carregamento
máx. 100 W

BTS7000

A
Ex
de
Ac
ltifalantes estéreo sem fios
perimente um som Hi-Fi intenso com estes altifalantes de estúdio de 100 W e reprodução 
 graves incrível. Transmita música sem fios utilizando Bluetooth® com aptX® e AAC. 
abamentos de alta qualidade complementam qualquer decoração interior elegante.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída máxima de 100 W
• Tweeter de topo de seda para um som cristalino
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Entrada óptica/coaxial para ligar o seu televisor, PC ou consola de jogos

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Tecido luxuoso perfeitamente definido para um melhor desempenho de som
• Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna
• Acabamento em madeira real para decoração de interiores moderna



 Tweeter de topo de seda

O tweeter de topo de seda contém um diafragma 
fabricado em seda - um material superior ao dos 
tweeters convencionais. A seda utilizada no 
diafragma tem características superiores de 
amortecimento do som e a sua textura macia 
garante o mínimo de dissolução do som. Deste 
modo, o som produzido por um tweeter de topo de 
seda é suave, quente e de gama ampla.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música 
sem fios

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a 
tecnologia NFC (Near Field Communication - 
comunicação por aproximação) de um só toque. 
Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC 
na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o 
emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão 
de música.

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround com uma 
dimensão sonora realista.
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Especificações
Som
• Potência de saída (RMS): 100 W 30% THD

Altifalantes
• Diafragmas de altifalante: Woofer de 4", tweeter 

de topo
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Conectividade
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital
• Ligações sem fios: Bluetooth APT-X e AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Carregamento por USB

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Controlo do volume do 

sistema, Modo standby com um só toque
• Carregamento por USB: 0,5 A

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

161 x 305 x 161 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Guia Rápido, Manual do 

utilizador, Pilhas para telecomando, Cabo DIN, IU 
/ Manual do utilizador

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W
•
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