
 

 

Philips Fidelio Primo
Dokovací reproduktor

DS9010
Zážitek ze skutečně věrného zvuku

Posedlost zvukem
Tento reproduktor Fidelio Primo poskytuje zvuk k nerozeznání od originálu, takže si můžete 
vychutnat všechno, co na své hudbě máte nejraději. Dokovací kolébka s nádherným designem 
je vytvořena z leteckého hliníku a přináší kouzelné domácí zvukové zážitky.

Jedinečná kvalita zvuku
• Vinutí v nejvyšší kvalitě pro autentickou reprodukci zvuku
• Pasivní výhybka pro reprodukci celého slyšitelného spektra
• SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
• Skříň s hladkými hranami omezuje tříštění zvuku

Vynikající design a povrchová úprava
• Prvotřídní provedení z anodizovaného leštěného hliníku
• Design vhodný pro iPod/iPhone/iPad

Pokročilé intuitivní ovládání
• Senzor přiblížení aktivuje podsvícený ovládací panel
• Svůj iPod/iPhone/iPad můžete odložit i v obalu
• Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace Fidelio



 Vinutí v nejvyšší kvalitě

Dokovací reproduktor Philips Fidelio je 
vybaven vysoce kvalitním výškovým 
reproduktorem s prstencovým zářičem, který 
je využíván v reprosoustavách Hi-Fi a který 
spojuje dokonalou reprodukci vysokých tónů 
s překvapivou čistotou a přesností detailů. 
Zkreslení je sníženo na absolutní minimum, což 
při reprodukci zcela věrně odhaluje i ty 
nejjemnější odstíny.

Basové průduchy

Bohatý akustický objem 3L, přidělený každému 
basovému reproduktoru, dokonale odpovídá 
přesně vyladěným basovým průduchům se 
zadním směrováním a zajišťuje skutečně 
působivý a kompaktní výkon basů. Výsledkem 
je mimořádně realistický a pohlcující zážitek 
z poslechu.

Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci 
zvuku nesrovnatelnou s konvenčním 
analogovým zpracováním zvuku, které se 
používá v dokovacích přehrávačích 
využívajících analogový audio výstup z iPodu/
iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého 
zvuku.

Senzor přiblížení

Většina špičkových přístrojů pro milovníky 
hudby umožňuje vypnout displej, aby bylo 
možné dokonale vychutnávat hudbu a výkon se 
soustředil na reprodukci zvuku. Díky funkci 
senzoru přiblížení si to můžete užít také. Když 

odejdete, podsvícená funkční tlačítka 
automaticky ztmavnou. Když přiblížíte ruku, 
funkční tlačítka se rozsvítí, abyste mohli bez 
problémů ovládat svou hudbu.

Aplikace Fidelio zdarma v obchodě App 
Store

Bezplatná aplikace Philips Fidelio nabízí spoustu 
skvělých a exkluzivních funkcí pro vaše zařízení 
Fidelio. Můžete poslouchat své oblíbené 
pořady v rádiu, objevovat novou hudbu 
prostřednictvím tisíců internetových rádiových 
stanic na celém světě nebo procházet svou 
hudební sbírku. A to, co právě posloucháte, 
můžete sdílet s přáteli prostřednictvím 
sociálních sítí Facebook a Twitter. Pouhým 
stisknutím tlačítka získáte ihned podrobné 
informace k jakémukoli hudebnímu souboru 
nebo ke skladbě vysílané rádiovými stanicemi. 
V režimu Hodiny máte možnost nastavit 
přizpůsobené hudební budíky a upozornění a 
máte k dispozici aktualizované zprávy o počasí. 
Stáhněte si tuto aplikaci z obchodu App Store 
a zjistěte více.

Anodizovaný leštěný hliník
Prvotřídní provedení z anodizovaného 
leštěného hliníku

Ocenění CES za 
inovaci
Ocenění za inovace pro 
rok 2011
Tento reproduktor Fidelio 
Primo poskytuje zvuk 

k nerozeznání od originálu, takže si 
můžete vychutnat všechno, co na své 
hudbě máte nejraději. Reproduktor 
s nádherným designem je vytvořen 
z leteckého hliníku a přináší kouzelné 
domácí zvukové zážitky.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod 
nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 
nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod 
touch, iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/
16/32 GB, iPod touch 4. generace, iPod 
s barevným displejem, iPod 5. generace

iPod/iPhone APP
• Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
• App name: Fidelio+
• Kompatibilita: Dokovací reproduktor Fidelio, 

iPhone OS 4.2
• Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
• Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se 

hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, 
Probouzejte se s fotografiemi

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a 
pozastavení, Další/předchozí stopa

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vinutí reproduktorů: 2 x 1" výškové reproduktory, 

2 x 4" woofery

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Ano

Pohodlí
• Dálkový ovladač: Multifunkční

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový 

ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční 
list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k 
instalaci

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

563 x 214 x 225 mm
• Hmotnost: 7,2 kg
• Hmotnost včetně balení: 9,3 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 619 x 276 x 276 mm
•
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