
 

 

Philips Fidelio
bezdrôtové štúdiové 
reproduktory

Bluetooth® aptX, AAC a NFC

Digitálny vstup, analógový vstup
USB port na nabíjanie
max. 100 W

BTS7000

B
r
Vy

a n

be

skr
ezdrôtové stereofónne 
eproduktory
chutnajte si uchvacujúci Hi-Fi zvuk týchto štúdiových reproduktorov s výkonom 100 W 

eprekonateľnou reprodukciou basov, ktorú zaručuje technológia DoubleBASS. Prehrávajte hudbu 

zdrôtovo pomocou prenosu Bluetooth® s kompresiou aptX® a AAC. Prémiová povrchová úprava 

ášli každý interiér.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Maximálny výstupný výkon 100 W
• Hodvábny kužeľovitý reproduktor pre krištáľovo čistý zvuk
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• Digitálny optický/koaxiálny vstup na pripojenie televízora, počítača alebo hernej konzoly

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Luxusná látka vytvorená na dosiahnutie najlepšieho zvukového výkonu
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru



 Hodvábny kužeľovitý reproduktor

Hodvábny kužeľovitý reproduktor drží membránu 
vyrobenú z hodvábu - materiálu lepšieho ako ostatné 
materiály používané v obyčajných reproduktoroch. 
Hodvábny materiál používaný v membráne má 
prvotriedne charakteristiky absorpcie zvuku a jeho 
mäkká textúra zaručí minimálny akustický rozklad. 
Výsledný zvuk vytváraný hodvábnym kužeľovitým 
reproduktorom je uhladený, hrejivý a má široký 
rozsah.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet 
s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa 
zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth 
a prenos hudby.

HDMI ARC
HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku 
a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva 
zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu 
priestorového zvuku s realistickými priestorovými 
prvkami.
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Technické údaje
Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 100 W, 30 % THD

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor, 

horná časť výškového reproduktora
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, 

Digitálny optický vstup
• Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-

X a AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Nabíjanie cez USB: áno

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Ovládanie hlasitosti 

systému, Pohotovostný režim jedným dotykom
• Nabíjanie cez USB: 0,5 A

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

161 x 305 x 161 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Rýchla užívateľská 

príručka, Manuál používateľa, Batérie pre diaľkové 
ovládanie, Kábel DIN, IFU/Návod na používanie

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W
•
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Hlavné prvky
Bezdrôtové štúdiové reproduktory
Bluetooth® aptX, AAC a NFC Digitálny vstup, analógový vstup, USB port na nabíjanie, max. 100 W
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