
 

 

„Philips Fidelio“
„Primo“ belaidžių 
garsiakalbių sistema

su „AirPlay“
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hilips Fidelio Primo“ – tai vartai į gražiausius jūsų muzikos pojūčius. Jis perteikia gryną ir 
tentišką garsą. Šis garsiakalbis su „AirPlay“ sistema atkuria muziką iš „iPod Touch“, 
hone“, „iPad“ ir „iTunes“ belaidžiu būdu.

Neprilygstama garso kokybė
• Audiofilų kokybės aukštųjų dažnių garsiakalbis užtikrina garso tikslumą
• „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
• Visiškai skaitmeninis apdorojimas užtikrina švarų signalą garsinėje grandinėje
• „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
• „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
• 100W RMS bendra išvesties galia

Rafinuotas dizainas ir apdaila
• Aukščiausios kokybės natūralaus medžio, medžiagos ir metalo dizainas

Modernus universalumas
• Siųskitės muziką su belaide „AirPlay“ technologija
• Prijunkite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ norėdami įkrauti ir leisti muziką

Intuityvus valdymas
• „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui
• Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui



 Audiofilų kokybės aukštųjų dažnių 
garsiakalbis

Dvijuostės sistemos su žiedo formos aukštųjų 
dažnių garsiakalbiu, naudojamos daugelyje 
aukštos kokybės audiofilų įrangoje. 
Diafragmoje nėra netikro rezonanso, dažninė 
charakteristika yra iki 40 kHz. Puiki dinamika ir 
mažas iškraipymas – dėl šios technologijos net 
mažiausi muzikos niuansai perteikiami visiškai 
natūraliai.

„SoundCurve“

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis 
gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę 
struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma 
sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja 
vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija 
bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu 
krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš 
patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Visiškai skaitmeninis apdorojimas

Daugelyje prijungiamų garsiakalbių naudojama 
analoginė „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ išvestis, 
tada konvertuojamas signalas atgal į 
skaitmeninį, todėl atsiranda papildomų 
triukšmų ir prarandama raiška. Naudodamas 
leistuvo skaitmeninę išvestį, garsiakalbis išlaiko 
muzikos signalo vientisumą, todėl gaunamas 
aukštesnis signalo ir triukšmų santykis bei 
geresnė raiška.

„FullSound™“

„Philips“ originali „FullSound“ technologija 
naudoja naujausios kartos skaitmeninio signalo 
apdorojimą, pagerinantį muzikos atkūrimą. 
Muzikos turinys dinamiškai analizuojamas ir 
optimizuojamas, kad galėtumėte mėgautis 
raiškesniais ir šiltesniais muzikos garsais.

„Bass Reflex“ konstrukcija

„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje 
panaudotas žemųjų dažnių vamzdis suderintas 
su garsiakalbio dėžės tūriu, kad būtų atkuriami 
sodrūs žemieji dažniai iš kompaktiškų korpusų. 

Tiksliai suprojektuotas profiliuotas žemųjų 
dažnių vamzdis leidžia cirkuliuoti orui sukuriant 
sodrius ir įspūdingus žemuosius dažnius net 
esant dideliam garsumui – taip sumažinama oro 
turbulencija, kuri gali sukelti iškraipymus.

Belaidė „AirPlay“ technologija

Naudodami „AirPlay“ galite siųstis visą 
„iTunes“ muzikos kolekciją į savo „Fidelio“ 
prisijungimo stoteles. Muzika groja belaidžiu 
būdu iš „iTunes“ programos jūsų 
kompiuteryje, „iPhone“, „iPad“ ar „iPod 
Touch“ – per bet kurį „AirPlay“ garsiakalbį jūsų 
namuose. Viskas, ko jums reikia, – įsitikinti, kad 
garsiakalbiai yra prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. 
Naudodami „AirPlay“ galite vienu metu groti 
per bet kurį garsiakalbį bet kuriame kambaryje. 
Tegul jūsų mėgstamos melodijos pasklinda po 
visus namus.

„SoundStudio“ programa

Klausykitės muzikos taip, kaip patinka. 
„SoundStudio“ suteikia galimybę patiems 
valdyti muziką. Ji leidžia keisti kiekvieną per 
„iPhone“ girdimo garso aspektą intuityviais ir 
paprastais valdikliais. Dabar galite derinti, 
pritaikyti ir kurti norimus garsus ir prikelti 
mėgstamiausias dainas naujam gyvenimui. 
„SoundStudio“ taip pat suteikia galimybę 
klausytis tūkstančių interneto radijo stočių 
visame pasaulyje ir dar labiau praturtinti 
muzikos klausymosi potyrius.
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Suderinamumas
• Suderinama su: visi „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „SoundStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 1,25 in / 32 mm aukštųjų dažnių 

garsiakalbis, 2 x 4 in / 10 cm vidutinių dažnių 
garsiakalbis

• Išvesties galia (RMS): 100 W

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm 

stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, 

Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė
• Stotelės jungtis
• „AirPlay“
• Aux įvestis

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 562 x 216 x 

214 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 619 x 276 x 276 

mm
• Gaminio svoris: 6,5 kg
• Svoris su pakuote: 9,6 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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