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med AirPlay

DS9100W

O
Be
Ph
lyd
trå
plev sand kvalitet
sat af lyd

ilips Fidelio Primo er porten til alt det, du elsker ved musik. Den leverer ren og autentisk 
. Højttaleren har AirPlay, som afspiller musik fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes - 
dløst.

Lydkvalitet uden sidestykke
• Diskantenhed i kvalitet for musikentusiaster med fuld fidelity-lyd
• SoundCurve sikrer krystalklar lyd
• Ren digital behandling for rent signal gennem lydrækken
• FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
• Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
• Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

Udsøgt design og finish
• Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal

Avanceret alsidighed
• Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi
• Dock din iPod/iPhone/iPad for at oplade og afspille musik direkte

Intuitiv betjening
• SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
• Nærhedssensor til aktivering af det baggrundsoplyste kontrolpanel



 Diskantenhed i kvalitet for 
musikentusiaster

Et tovejs-system med en ringmembran-
diskantenhed, som bruges i de fleste 
applikationer for lydentusiaster i den høje 
ende. Membranen er fri for falsk resonans og 
giver en frekvenskurve på op til 40 KHz. 
Kombineret med stor dynamik og lav 
forvrængning gør denne teknologi det muligt at 
afsløre de fineste musiknuancer med fuld 
fidelity.

SoundCurve

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på 
denne Philips-dockinghøjttaler skaber en 
højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. 
Den rene kurve forstærker 
højttalerkabinettets stivhed og reducerer 
drastisk intern resonans og eliminerer 
vibration og forvrængning. Resultatet er 
enestående krystalklar lyd fra forbløffende 
smukke højttalere.

Ren digital behandling

De fleste dockinghøjttalere bruger det analoge 
output af din iPod, iPhone eller iPad og 
konverterer det derpå tilbage til digital, hvilket 
resulterer i en del ekstra støj og tab af detaljer. 
Ved hjælp af den digitale udgang på afspilleren 
bevarer højttaleren integriteten af 
musiksignalet, hvilket resulterer i højere signal 
til støj og bedre opløsning.

FullSound™

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi 
bruger den nyeste generation af digital 
signalbehandling til at forbedre naturtro 
musikgengivelse. Musikindholdet analyseres 
dynamisk og optimeret, så du oplever musik 
med fremragende detaljer og varme.

Bas-reflex design

Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et 
basrør indstillet på højttalerkabinettets 
akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra 
kompakte kabinetter. Det omhyggeligt 

designede profilerede basrør fremmer 
luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, 
selv ved høje lydstyrker, samtidig med at 
luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, 
minimeres.

AirPlay-trådløs teknologi

Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-
musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. 
Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet 
på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch 
– til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret 
højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at 
dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. 
Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig 
på alle højttalere i alle værelser. Lad dine 
yndlingssange følge dig, uanset hvilket rum du 
går ind i.

SoundStudio-app

Få musik, som du kan lide det, lige nu. 
SoundStudio lægger i den grad kontrollen over 
musikken i dine hænder. Du får mulighed for at 
ændre alt ved lyden udelukkende vha. din 
iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og 
enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den 
ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange 
nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til 
tusindvis af internetradiostationer fra hele 
verden og udvide din musikoplevelse endnu 
mere.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere

Højttalere
• Højttalerdrivere: 2 x 1,25"/32 mm diskantenhed, 2 

x 4"/10 cm midwoofer
• Udgangseffekt (RMS): 100 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm 

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Quick start 
guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutningsstik
• AirPlay
• AUX-indgang

Mål
• Produktmål (B × D × H): 562 x 216 x 214 mm
• Emballagemål (B x D x H): 619 x 276 x 276 mm
• Produktvægt: 6,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 9,6 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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