
 

 

Philips Fidelio
Безжична тонколона за 
поставяне Primo

с AirPlay

DS9100W
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очувствайте автентичния звук
владяващ звук

ilips Fidelio Primo е пътят към всичко, което цените в музиката. С нея се радвате 
 чист и автентичен звук. Снабдена с AirPlay, тази тонколона дава воля на музиката 
 вашия iPod Touch, iPhone, iPad и iTunes - безжично.

Несравнимо качество на звука
• Високоговорител за високи честоти с качество за меломани за напълно автентичен звук
• SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
• Изцяло цифрова обработка за чист сигнал през аудио канала
• FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
• Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, плътни баси
• Обща изходна мощност 100 W RMS

Изтънчен дизайн и покритие
• Първокласна конструкция с естествен дървен материал, тъкани и метал

Авангардна универсалност
• Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay
• Поставете вашия iPod/iPhone/iPad за зареждане и директно възпроизвеждане на музика

Интуитивно управление
• Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука
• Сензор за близост, който включва фоновото осветление на панела за управление



 Високоговорител за високи честоти с 
качество за меломани

Двулентова система с пръстеновидна 
тонколона за високи честоти, използвана в 
приложенията за меломани от най-висок 
клас. Диафрагмата е без изкривяващ звука 
резонанс и постига честотен обхват до 40 
KHz. Съчетавайки прекрасна динамика и 
малки изкривявания, тази технология 
позволява възпроизвеждане и на най-
тънките музикални нюанси с абсолютна 
вярност.

SoundCurve

Прецизно проектираният извит заден капак 
на тази тонколона за поставяне Philips 
създава високо ефективна акустична 
структура за възпроизвеждане на звука. Тази 
елегантна извивка подсилва здравината на 
кутията на тонколоната, намалява 
значително вътрешния резонанс и премахва 
вибрациите и изкривяванията на звука. 
Можете да се наслаждавате на превъзходен 
кристално чист звук от тази тонколона с 
главозамайващ дизайн.

Изцяло цифрова обработка

Повечето тонколони за поставяне 
използват аналоговия изходен сигнал на 
вашия iPod, iPhone или iPad и го конвертират 
в цифров, което води до допълнителни 
шумове и загуба на детайли. Като използва 
цифровия изход на вашия плейър, тази 
тонколона поддържа чистотата на 
музикалния сигнал, което води до по-добро 
съотношение между сигнал и шум и по-
висока разделителна способност.

FullSound™

Фирмената технология FullSound на Philips 
използва цифрова обработка на сигнали от 
последно поколение, за да пресъздава 
музиката с висока вярност. Музикалното 
съдържание се анализира и оптимизира 
динамично, за да ви позволи да изпитате 
музиката с висока детайлност и топлота.

Басрефлексна конструкция

Басрефлексната акустична система използва 
тръба за басите, настроена за акустичната 
сила на звука на кутията на 
високоговорителите, което позволява 
възпроизвеждане на дълбоки баси от 
компактни тела. Прецизно проектираната 
профилна тръба за басите подпомага 
движението на въздуха и осигурява дълбок 
и въздействащ басов звук, дори при голяма 
сила на звука, като при това намалява до 
минимум въздушната турбуленция, която 
може да причини изкривявания.

Безжичната технология AirPlay

AirPlay позволява поточно 
възпроизвеждане на цялата ви музикална 
колекция от iTunes на докинг станцията 
Fidelio. Тя възпроизвежда безжично от 
програмата iTunes на вашия компютър, 
iPhone, iPad или iPod Touch - на всеки 
поддържащ AirPlay високоговорител във 
вашия дом. Всичко, което трябва да 
направите, е да се уверите, че 
високоговорителите са свързани към вашата 
Wi-Fi мрежа. Освен това AirPlay позволява 
едновременно възпроизвеждане на всеки 
високоговорител във всяка стая. Нека 
любимите мелодии ви следват навсякъде у 
дома.
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Съвместимост
• Съвместим с: всеки iPod, iPhone и iPad

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: SoundStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 1,25"/32 
мм високоговорител за високи честоти, 2 x 4"/
10 см високоговорител за средни честоти

• Изходна мощност (RMS): 100 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 3,5 мм стерео входен кабел, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 

Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял 
свят

Възможности за свързване
• Съединител за докинг-станция
• AirPlay
• Допълнителен вход (AUX)

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 562 x 216 x 

214 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 619 x 276 x 

276 мм
• Тегло на изделието: 6,5 кг
• Тегло вкл. опаковката: 9,6 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
•
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