
 

 

„Philips Fidelio“
su „DualDock“ stotele

„Bluetooth® aptX“ ir AAC
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sinerkite į garsą su „Philips Fidelio“ garsiakalbiais. Transliuokite muziką belaidžiu ryšiu naudodami 

luetooth®“ su „aptX“ ir AAC. Leiskite kompaktinius diskus ar „iPod“ arba „iPhone“ esančią muziką 

udodami „Philips DualDock“. Mėgaukitės vos dviejų garsiakalbių muzika užpildytu kambariu.

Džiaukitės laisve naudodamiesi „Bluetooth®“ belaide technologija
• Ant grindų pastatomi garsiakalbiai puikiai tinka muzikai atkurti
• Leiskite muzikos įrašus naudodami „Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologiją ir „aptX®“

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• „DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti, „iPod“ / „iPhone“ („Lightning“ ir 30 kontaktų jungtis)

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 160W RMS bendra išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Unikalus bokšto dizainas pagal jūsų gyvenimo būdą Unikalus bokšto dizainas



 „USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 

reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti

Glotnus stilius su „Lightning“ ir 30 kontaktų 
jungtimi „Apple“ įrenginiams prijungti. 
„DualDock“ išlįs, kai norėsite atidengti jungtis, 
ir veikia kaip „iPod“ / „iPhone“ stovas.

Ant grindų pastatomi garsiakalbiai

„Fidelio Sound Towers“ yra ant grindų 
pastatomi garsiakalbiai, perteikiantys optimalų 
akustinį tūrį, reikalingą sukurti turtingą ir 
nepriekaištingos kokybės garsą. Juose dera 

įprastų 2 juostų garsiakalbių vidutiniųjų dažnių 
tikslumas su žemųjų dažnių sklaida, siekiant 
išlaikyti žemąjį garsinį spektrą, idealiai pritaikytą 
išskirtiniam muzikos atkūrimui.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW 
diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia 
didžiulius skaitmeninės muzikos failus 
sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso 
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo 
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo 
MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami 
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Leiskite muzikos įrašus per „Bluetooth“
Leiskite muziką mobiliajame telefone ir 
kompiuteryje naudodami „Bluetooth®“ 
belaidžio ryšio technologiją ir „aptX®“
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„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-
oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“, „iPhone” 4, „iPhone” 

4S, „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso 

reguliavimas 4 režimais
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. 

dažnių atspindžiu, 4 col. žemų dažnių garsiakalbis
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 6

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų 
takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas
• ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 
„iPod“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas, RDS 

laikrodžio nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Prijungimo galimybė
• Kitos jungtys: FM antena
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 

sąsaja
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, aptX

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis, USB žadintuvas, „iPod“ 
žadintuvas

• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 
laikmatis

• Ekrano tipas: VFD ekranas
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, 

Garso laidas
• Greitos pradžios vadovas: anglų, vokiečių, olandų, 

prancūzų, ispanų, italų
• Nuotolinis valdymas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

560 x 1120 x 390 mm
• Bendras svoris: 30,7 kg
• Grynas svoris: 26,3 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 300 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 985 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 300 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
•
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