
 

 

Philips Fidelio
Primo vezeték nélküli 
dokkolós hangsugárzó

AirPlay technológiával

DS9100W
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 hangzás bűvöletében
Philips Fidelio Primo megnyitja az utat mindenhez, amit a zenéből fontosnak tart. Tiszta és élethű 
ngzást biztosít. Az AirPlay technológiának köszönhetően ez a hangsugárzó vezeték nélkül 
laltatja meg az iPod Touch, iPhone, iPad készüléken és az iTunes alkalmazásban tárolt zenéit.

Páratlan hangminőség
• Audiofil minőségű magashangszóró a teljesen valósághű hangzásért
• SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
• Valódi digitális feldolgozás a tiszta jelért a teljes audioláncon keresztül
• A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
• Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Különleges kivitelű természetes fa-, textil- és fémanyagok

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
• iPod/iPhone/iPad dokkolóegység közvetlen zenelejátszáshoz és töltéshez

Intuitív vezérlés
• SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
• A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő



 Audiofil minőségű magashangszóró

A legtöbb high-end audiofil alkalmazáshoz 
használt, gyűrűmembrános, tölcséres 
magashangszórót tartalmazó, kétutas rendszer. 
A membrán a zavaró rezonanciától mentes, és 
akár 40 kHz-es frekvenciaátvitel is elérhető 
vele. A rendkívüli dinamikával és alacsony 
torzítással párosulva ez a technológia a zene 
legfinomabb rezdüléseit is teljesen valósághűen 
adja vissza.

SoundCurve

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos 
tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai 
szempontból kiváló hatékonyságú 
hangvisszaadást biztosít. A gondosan 
megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz 
merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a 
belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és 
a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú 
hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű 
hangsugárzók.

Valódi digitális feldolgozás

A legtöbb dokkoló hangsugárzó az iPod, 
iPhone vagy iPad készülék analóg kimenetéről 
származó jelet alakítja vissza digitálissá, amely 
így zajosabb lesz, ugyanakkor veszít 
részletgazdagságából. A lejátszó digitális 
kimenetét használó hangsugárzó változatlan 
formában megőrzi a zenei jelet, így jobb jel-zaj 
viszonyt és felbontást eredményez.

FullSound™

A Philips szabadalmaztatott FullSound 
technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb 
generációját használva megbízhatóan javítja a 
zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus 
elemzése és optimalizálása révén 
részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei 
élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás

A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz 
akusztikai térfogatának megfelelő 
basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy 
igazán mély hangot csaljon elő a kompakt 
házból. A gondosan megtervezett profilú 

basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy 
hangerőnél is igazán mély, hatásos 
basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor 
minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

AirPlay vezeték nélküli technológia

Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei 
gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio 
dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes 
programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch 
készüléken lévő zeneszámait vezeték nélkül 
hallgathatja bármely AirPlay-képes 
hangsugárzón keresztül. Csak annyit kell 
tennie, hogy csatlakoztatja a hangsugárzót a 
Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé 
teszi, hogy egyszerre minden szobában és 
minden hangsugárzón szóljon a zene. Hagyja, 
hogy kedvenc dallamai minden szobába 
kövessék.

SoundStudio alkalmazás

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A 
SoundStudio révén a zene szabályozása teljes 
egészében az Ön kezében van. Segítségével a 
hang minden beállítását módosíthatja az iPhone 
készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. 
Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve 
hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új 
életre keltheti kedvenc zeneszámait. A 
SoundStudio segítségével internetes 
rádióállomások ezreit hallgathatja a világ 
minden tájáról, és még több zenei élményt 
élhet át.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: az összes iPod, iPhone és iPad 

készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió

Hangszórók
• Hangszórók: 2 x 32 mm -es magashangszóró, 2 x 

10 cm-es középsugárzó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság
• Dokkolóegység-csatlakozó
• AirPlay
• Aux be

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 562 x 216 x 

214 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 619 x 

276 x 276 mm
• Termék tömege: 6,5 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 9,6 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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