
 

 

Philips Fidelio
Ασύρματο ηχείο 
σύνδεσης Primo

με AirPlay
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πολαύστε πραγματική πιστότητα
άθος με τον ήχο
 Philips Fidelio Primo σας ανοίγει το δρόμο προς την πραγματική μουσική 
όλαυση. Παρέχει πεντακάθαρο, αυθεντικό ήχο. Εξοπλισμένο με AirPlay, το ηχείο 
τό απογειώνει τη μουσική σας από iPod Touch, iPhone, iPad και iTunes - ασύρματα!

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου
• Τουίτερ ποιότητας audiophile για ήχο υψηλής πιστότητας
• SoundCurve για αξεπέραστο κρυστάλλινο ήχο
• Ψηφιακή επεξεργασία, για καθαρό σήμα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές
• Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
• Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
• Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα
• Κορυφαία σχεδίαση από φυσικό ξύλο, ύφασμα και μέταλλο

Προηγμένη ευελιξία
• Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay
• Σύνδεση iPod/iPhone/iPad για φόρτιση και απευθείας αναπαραγωγή μουσικής

Διαισθητικός έλεγχος
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου
• Αισθητήρας εγγύτητας για ενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου με οπίσθιο φωτισμό



 Τουίτερ ποιότητας audiophile

Σύστημα δύο κατευθύνσεων με τουίτερ 
τύπου ring radiator, που χρησιμοποιείται σε 
εξελιγμένες εφαρμογές audiophile. Το 
διάφραγμα δεν προκαλεί ψευδή αντήχηση 
καθώς επιτυγχάνει συχνότητα απόκρισης 
έως και 40KHz. Η τεχνολογία αυτή, σε 
συνδυασμό με την εξαιρετική δυναμική και 
το χαμηλό επίπεδο παραμόρφωσης, σας 
επιτρέπει να απολαμβάνετε κάθε μουσική 
λεπτομέρεια με πλήρη πιστότητα.

SoundCurve

Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα 
αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια 
ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή 
για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές 
του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος 
του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την 
εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις 
δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. 
Απολαμβάνετε αξεπέραστο, κρυστάλλινο 
ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.

Ψηφιακή επεξεργασία

Τα περισσότερα ηχεία σύνδεσης 
χρησιμοποιούν το σήμα της αναλογικής 
εξόδου του iPod, iPhone ή iPad και το 
μετατρέπουν ξανά σε ψηφιακό, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται επιπλέον 
θόρυβος και απώλεια λεπτομέρειας. Το 
ηχείο αυτό χρησιμοποιεί την ψηφιακή είσοδο 
της συσκευής αναπαραγωγής και έτσι 
διατηρεί την ακεραιότητα του μουσικού 
σήματος, επιτυγχάνοντας υψηλότερο λόγο 
σήματος προς θόρυβο και καλύτερη 
ανάλυση.

FullSound™

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, 
χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς, 
για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει 
και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό 
περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και 
ζεστό ήχο.

Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων

Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων 
χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι 
συντονισμένος στην ακουστική ένταση του 
ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια 
μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος 
οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του 
αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και 
ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή 
ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις 
του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν 
παραμόρφωση.

Ασύρματη τεχνολογία AirPlay

Η τεχνολογία AirPlay σας επιτρέπει να 
μεταφέρετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή 
iTunes σας στις βάσεις σύνδεσης Fidelio. 
Μεταφέρει ασύρματα μουσική από το 
πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή σας, το 
iPhone, το iPad ή το iPod Touch σας - σε 
οποιοδήποτε ηχείο του σπιτιού, εφόσον 
αυτό υποστηρίζει τεχνολογία AirPlay. Το 
μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να 
βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi. Η τεχνολογία 
AirPlay σάς επιτρέπει επίσης ταυτόχρονη 
αναπαραγωγή μουσικής σε κάθε ηχείο κάθε 
δωματίου. Γεμίστε κάθε χώρο του σπιτιού 
σας με τους αγαπημένους σας ήχους!
DS9100W/10
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod, iPhone και 

iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad
• Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 
ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: 2 x τουίτερ 1,25" / 32 χιλ., 2 x 
γούφερ μεσαίων συχνοτήτων 4" / 10 εκ.

• Ισχύς εξόδου (RMS): 100W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής 
εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός 

γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή βάσης σύνδεσης
• AirPlay
• Είσοδος Aux

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 562 x 216 x 

214 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 619 x 276 x 

276 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 6,5 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 9,6 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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