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ilips Fidelio Primo prináša všetko, čo si na hudbe ceníte. Vytvára čistý a autentický zvuk. 
dporuje technológiu AirPlay, vďaka čomu dokáže prehrávať hudbu z vášho iPod-u 
uch, iPhone-u, iPad-u alebo z programu iTunes – a to bezdrôtovo.

Jedinečná kvalita zvuku
• Výškový reproduktor audiofilskej kvality pre dokonale verný zvuk
• SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
• Plne digitálna technológia spracovania pre čistý zvukový signál vo všetkých fázach
• FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
• Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Znamenitý dizajn a povrchová úprava
• Špičkové vyhotovenie v prírodnom dreve, látke a kove

Rozšírená všestrannosť
• Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay
• Uložte svoj iPod/iPhone/iPad do doku a priamo ho nabíjajte alebo prehrávajte obsah

Intuitívne ovládanie
• Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
• Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela



 Výškový reproduktor audiofilskej kvality

Dvojpásmový systém s výškovým 
reproduktorom s kruhovým meničom, ktorý 
sa používa vo väčšine špičkových zvukových 
zariadení. Membrána bez rušivej rezonancie 
dosahuje frekvenčnú odozvu až 40 kHz. Spolu 
so skvelou dynamikou a nízkou úrovňou 
skreslenia umožňuje táto technológia odhaliť aj 
tie najjemnejšie detaily úplne verným 
spôsobom.

SoundCurve

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt 
tohto reproduktora Philips s dokovacou 
stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú 
štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne 
tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky 
reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú 
rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia 
zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci 
krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich 
reproduktorov.

Plne digitálna technológia spracovania

Väčšina reproduktorov s dokovacou stanicou 
používa pri prehrávaní obsahu zo zariadenia 
iPod, iPhone alebo iPad ich analógový výstup, 
ktorý potom prekonvertuje späť na digitálny. 
Výsledkom je vyšší šum a strata detailov. No 
vďaka používaniu digitálneho výstupu z vášho 
prehrávača tento reproduktor zachováva 
integritu hudobného signálu, výsledkom čoho 
je vyšší odstup signálu od šumu a lepšie 
rozlíšenie.

FullSound™

Technológia FullSound patentovaná 
spoločnosťou Philips využíva digitálne 
spracovanie zvuku najnovšej generácie na 
zdokonalenie vernosti podania hudby. 
Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a 
optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu 
s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex

Akustický systém Bass-reflex používa basový 
otvor vyladený podľa akustického objemu 
puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých 
basov aj pomocou reproduktorov 
kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá 
tvarovaná basová trubica umožňuje 
reprodukciu hlbokých a výrazných basov, 
dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne 
minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli 
spôsobiť skreslenie.

Bezdrôtová technológia AirPlay

Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú 
vašu hudobnú zbierku programu iTunes do 
dokovacích staníc Fidelio. Dokáže bezdrôtovo 
prehrávať obsah z programu iTunes v počítači, 
telefónu iPhone alebo zariadenia iPad alebo 
iPod Touch do ľubovoľného reproduktora s 
podporou technológie AirPlay vo vašej 
domácnosti. Stačí, keď zapojíte svoje 
reproduktory do vlastnej siete Wi-Fi. 
Technológia AirPlay taktiež umožňuje súčasné 
prehrávanie na každom reproduktore v každej 
miestnosti. Vaše obľúbené melódie vás môžu 
sprevádzať, nech už prejdete do ktorejkoľvek 
miestnosti.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový reproduktor Primo s dokovacou stanicou
s AirPlay



Dátum vydania  
2014-08-09

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Kompatibilita
• Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a 

iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 1,25"/32 mm výškový 

reproduktor, 2 x 4"/10 cm stredový reproduktor
• Výstupný výkon (RMS): 100 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel 

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Stručná príručka 
spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť
• Konektor doku: áno
• AirPlay: áno
• Vstup Aux: áno

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 562 x 216 x 214 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 619 x 276 x 276 mm
• Hmotnosť výrobku: 6,5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 9,6 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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Technické údaje
Bezdrôtový reproduktor Primo s dokovacou stanicou
s AirPlay
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