
 

 

Philips Fidelio
boxe wireless de studio

Bluetooth® aptX, AAC și NFC

Intrare digitală, intrare analogică
Port USB pentru încărcare
max. 100 W

BTS7000

B
Ex
inc
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oxe stereo wireless
perimentează sunet hi-fi puternic cu aceste boxe studio de 100 W şi o reproducere 
redibilă a sunetului. Transmite muzică wireless utilizând Bluetooth® cu aptX® şi AAC. 
isajele premium completează şi dau o notă de eleganţă decorului de acasă.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere de ieșire maximă de 100 W
• Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Intrare optică/coaxială pentru conectarea televizorului, PC-ului sau a consolei de jocuri

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Husă de lux perfect definită pentru o performanţă optimă a sunetului
• Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern
• Finisaj lemn natural pentru un decor interior modern



 Boxa pentru acute cu dom de mătase

Boxa pentru acute cu dom de mătase susţine o 
diafragmă fabricată cu mătase, un material superior 
celorlalte utilizate la boxele pentru acute obișnuite. 
Mătasea folosită în diafragmă are caracteristici de 
insonorizare superioare, iar textura sa moale asigură 
reducerea la minimum a fragmentării acustice. În 
consecinţă, sunetul produs de o boxă pentru acute 
cu dom de mătase este lin, cald și are o gamă amplă.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de 
muzică wireless

Tehnologie NFC

Sincronizaţi dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. Este 
suficient să atingeţi smartphone-ul sau tableta cu 
funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru 
a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth și 
streaming-ul de muzică.

HDMI ARC
HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la 
televizorul dvs.

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal 
digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural 
în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte 
de sunet surround de cea mai bună calitate, cu 
repere spaţiale reale.
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Specificaţii
Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 100 W 30% THD

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 4", Tweeter de tip dom
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare 

optică digitală
• Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Încărcare USB

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Comandă volum sistem, 

Mod standby la o singură atingere
• Încărcare USB: 0,5 A

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 161 x 305 x 161 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de utilizare rapidă, Manual 

de utilizare, Baterii pentru telecomandă, Cablu 
DIN, IFU / Manual de utilizare

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W
•
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