
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Philips Fidelio kõlar

Eestikeelne kasutusjuhend

Disainitud reisimiseks
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DISAINITUD REISIMISEKS

Heli kinnisidee

Jalusrabav heli

Mõeldud Teiega koos reisima

Tõeliselt mitmekülgne ja kaasaskantav

Kompaktne ja kergelt kaasaskantav, see Fidelio ei kuulu
kergekaalu, kui asi puudutab sooritust. See seade on
disainitud reisimiseks ning suudab muuta Teie
iPodist/iPhone'ist pärit muusika üllatavalt võimsaks - lastes
Teil nautida suurepärast muusikat ükskõik kus Te ka ei
viibiks.

wOOx tehnoloogia rikkaliku, kuid täpse ning ilma
moonutuseta bassihelide jaoks
DBB säilitamaks madalaid toone sügavate bassihelide
tekitamiseks iga helivaljuduse juures
Kaitsev tehnoloogia blokeerimaks mobiiltelefoni
interferentsi

Elegantne, õhuke ja kompaktne, et mahuks ära igasse
kohvrisse.

Põrutuskindel, et tagada ohutu transportimine
Patarei või vooluvõrku ühendamise võimalus, et tagada
muusika nautimine kõikjal
Ühendage ükskõik milline iPod/iPhone, isegi koos selle
ümbrisega
AUX-in kerge ühendamise jaoks peaaegu iga
elektroonikaseadmega
Spetsiaalne rakendus on saadaval App Store'is
(rakenduste poes) rohkemate funktsioonide jaoks
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PARIMAD OMADUSED

wOOx tehnoloogia

Dünaamiline Bassi Võimendi (DBB)

wOOx tehnoloogia on revolutsiooniline kõlarite
tööpõhimõte, mis võimaldab Teil kuulata ja tunda tõeliselt
sügavat bassi, mis on rikkalikum kui mistahes teise
helisüsteemi puhul. Spetsiaalsed kõlarite draiverid töötavad
ideaalses kooskõlas wOOx bassitekitajaga ning täpne
seadistus põhidraiveri ja kõlari vahel tagab sujuva ülekande
nii madalatel kui kõrgetel helisagedustel. Kahekordne
vedrustus ja täiesti sümmeetriline võileiva“ konstruktsioon
tagavad madala ja täpse bassiheli ilma märgatava
moonutuseta. wOOx toodab eranditult sügavat ja
dünaamilist bassi, kasutades selleks kogu kõlarikasti
mahtu, et tõeliselt võimendada muusika mõju.

DBB suurendab Teie muusika nautimist äärmuseni,
võimendades bassi kõikide helitugevuse astmete juures.
Madalatelt kõrgetele - kõigest nupuvajutusega!
Bassisageduse alumine osa sumbub tavaliselt, kui
helitugevus on liiga nõrk. Selle vältimiseks saab sisse
lülitada dünaamilise bassivõimendi, mis võimendab bassi
nii, et Te saate nautida terviklikku heli isegi siis, kui Te
keerate helitugevuse nõrgaks.

“
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PARIMAD OMADUSED

Ühendage iPod/iPhone koos selle
ümbrisega

Spetsiaalne rakendus App Store'is

Põrutuskindel

Nutikalt disainitud vedruga ühendusport ühildub vabalt
kõikide iPod'ide ja iPhone'idega kasutamata spetsiaalset
adapterit. Lisaks sellele töötab see ka siis, kui
iPhone'il/iPod'il on ümber kaitsev ümbris - lihtsalt
ühendage oma iPod või iPhone sellisena nagu see on.
Nüüd Te saate oma muusikat tõeliselt nautida.

Üks lihtne rakendus, milles on laialdaselt lahedaid omadusi,
mis võimaldavad Teil sirvida kergelt ning esitada
muusikakollektsioone, hallata kõlarite akustilisi seadistusi ja
kontrollida  kõlari aku seisukorda oma iPhone'ist/iPod'ist.
Sellel on ka kellafunktsioon koos mitmete erinevate
muusikaliste ja loodushelidega, mida saab valida
äratuskella heliks. Te saate seadistada oma kõlari nii, et see
äratab Teid üles mängides Teie lemmikmuusikat ning samal
ajal ühendatud iPhone/iPod kuvab Teie lemmikpilti. See
tasuta rakendus on loodud eksklusiivselt kasutamiseks
Fidelio kõlariga ja iPhone/iPod Touch'iga.

See kaasaskantav Fidelio on ehitatud muretuks
kasutamiseks. Tipptasemel inseneride töö tulemusena on
kõlar innovaatiliselt konstrueeritud ülima põrutuskindluse ja
struktuurse jäikuse saavutamiseks. Kuna see on ehitatud
üle elama kuni kahemeetriseid kukkumisi ja kuni 100 kg
survet, tähendab kõlari ainulaadne vastupidavus, et Te
saate seda reaalselt võtta kaasa kuhu iganes Te ka ei
läheks, teades, et see elab transpordi turvaliselt üle ning on
kohe valmis tõestama Fidelio võlusid.

TEHNILISED ANDMED

iPhone ühilduvus:

iPodi ühilduvus:

iPhone/iPod rakendus:

Ühendused

Muusika esitus

Heli

Kõlarid

Lisaseadmed

Vool

Mõõtmed
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Ühildub: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühildub: iPod, iPod mini, värvilise ekraaniga iPod, iPod
classic, iPod nano 1. generatsioon, iPod nano 2.
generatsioon, iPod nano 3. generatsioon, iPod Touch,
iPod nano 4. generatsioon, iPod Touch 2. generatsioon,
iPod nano 5. generatsioon, iPod Touch 2. generatsioon
8/16/32 GB, iPod 5. generatsioon, iPod nano 6.
generatsioon

Rakenduse nimi: Fidelio
Tasuta allalaadimise võimalus App Store'is.
Ühilduvus: Fidelio kõlar, iPhone OS 4.0.
Taasesitavus: Albumi/loo navigatsioon, taasesitamise
juhtnupud.
Heli seadistused: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz,
Classic.
Kell: analoog- ja digitaalkell.
Äratus: Erinevad alarmid, unetaimer, muusikaga
äratamine, loodushelidega äratamine, fotodega
äratamine.
Aku seisukord: kõlari aku seisukord
7000 interneti raadiojaama
Ülemaailme ilmateade

Aux in

Saab samaaegselt iPhone'i/iPod'i laadida.

Väljundi võimsus (RMS): 10W
Heli täiustus: Dünaamiline bassivõimendi
Helisüsteem: stereo
Helitugevuse seadistamine: helitugevuse nupp
kõvemaks/nõrgemaks

Neodüüm magnetsüsteem

Kaabel: 3.5mm AUX-in

Vooluallikas: 100-240V alalisvool, 50/60 Hz, patarei
Aku tüüp: sisseehitatud aku
Akuga töötamise aeg: 8 tundi

Põhikõlari kaal: 2,3 kg
Toote mõõtmed (L x S x L): 310 x 110 x 40
Kaal koos pakendiga: 1,04 kg
Põhikõlari mõõtmed: 175 x 162 x 440 mm
Kastide arv: 2
Kaal: 0,76 kg


