
 

 

Philips Fidelio
Altifalante de base Primo

• para iPod/iPhone/iPad
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te altifalante de base Philips Fidelio DS9/10 tem uma classe própria, com o seu design 
ualidade de som imbatíveis. A música do iPod touch, iPhone e iPad emerge com uma 

elidade total, graças à utilização de madeira natural e componentes de alta qualidade.

Qualidade de som inigualável
• Tweeter de topo suave para um som detalhado e natural
• SoundCurve para som fantástico e cristalino
• Processamento digital puro para um sinal limpo através da cadeia áudio
• O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
• Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
• Potência de saída total de 50 W RMS

Design e acabamento requintados
• Design de alta qualidade com madeira natural, tecido e metal

Versatilidade avançada
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos
• Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
• Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante



 Tweeter de topo suave
Este é um altifalante de alta fidelidade de duas 
vias com tweeter de topo suave. A Philips foi 
pioneira nos tweeters de topo no início de 
1960 e estes tornaram-se na solução mais 
procurada para caixas de altifalantes Hi-Fi no 
último meio século. Os tweeters de topo 
suave fornecem um som detalhado e natural, 
sem rigidez ou distorção, revelando a riqueza 
das gravações.

SoundCurve

A cobertura posterior curvada com design 
cuidado deste altifalante de base Philips cria 
uma estrutura acústica extremamente eficaz 
para reprodução do som. A sua curva perfeita 
reforça a rigidez da caixa do altifalante, 
reduzindo significativamente a ressonância 
interna e eliminando a vibração e distorção do 
som. Poderá desfrutar de som límpido e 
fantástico com altifalantes com um design 
maravilhoso.

Processamento digital puro

A maioria dos altifalantes de base utiliza a saída 
analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em 
seguida, converte-a novamente para digital, 
isto resulta em algum ruído adicional e na 
perda de detalhes. Ao utilizar a saída digital do 
seu leitor, o altifalante mantém a integridade 
do sinal de música, resultando numa relação 
sinal/ruído mais elevada e numa melhor 
resolução.

FullSound™

A tecnologia FullSound patenteada da Philips 
utiliza o processamento de sinais digitais de 
última geração para melhorar fielmente a 
apresentação da música. O conteúdo musical é 
analisado dinamicamente e é optimizado para 
poder experimentar a música com imensos 
detalhes e sentimento.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de 
graves sintonizado para o volume acústico da 
caixa do altifalante, para reproduzir graves 
profundos a partir de estruturas compactas. O 
tubo de graves com perfil concebido 
cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite 
graves profundos e com impacto, mesmo a um 
alto volume, enquanto reduz a turbulência de 
ar que pode causar distorção.

Aplicação SoundStudio

Ouça música exactamente como gosta. O 
SoundStudio fornece-lhe um controlo total 
sobre a sua música. Este permite-lhe mudar 
todos os aspectos do som, utilizando apenas o 
seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. 
Agora pode ajustar, adaptar e criar a 
experiência de som desejada e dar uma nova 
vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio 
também lhe permite ouvir milhares de 
estações de rádio da Internet em todo o 
mundo, alargando ainda mais a sua experiência 
musical.
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Compatibilidade
• Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 

midwoofers de 3"/8 cm
• Potência de saída (RMS): 50 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de 

linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, 

Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial, Guia de instalação rápida

Conectividade
• Entrada Aux

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 511 x 205 x 

178 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 566 x 260 x 

244 mm
• Peso do produto: 5,5 kg
• Peso incl. embalagem: 7,2 kg

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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