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Bluetooth® aptX en AAC
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Be
O
dr
me
e indrukwekkende kunst van draadloos geluid

zeten van muziek
mring uzelf met HiFi-geluid met de Philips Fidelio-geluidstorens. Stream muziek 
aadloos met Bluetooth® aptX en AAC. Speel muziek van CD's, iPods of iPhones af 
t Philips DualDock. Ervaar ruimtevullend geluid met slechts twee luidsprekers.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth®-technologie
• Luidsprekers voor op de vloer voor de ideale muziekweergave
• Speel muziek af via draadloze Bluetooth®-technologie en aptX®

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• DualDock voor het opladen en afspelen van iPod/iPhone-apparaten (Lightning en 30-pins)

Verrijk uw luisterervaring
• Totaal uitgangsvermogen van 160 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur
• Uniek torenontwerp dat bij uw lifestyle past



 Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

DualDock voor opladen en afspelen

De DualDock combineert een elegante styling 
met aansluitmogelijkheden voor Lightning en 
Apple-apparaten met 30-pins connector. Hij 
klapt uit als u de aansluitingen nodig hebt en 
kan dienst doen als iPhone/iPod-standaard.

Luidsprekers voor op de vloer

Fidelio Sound Towers zijn staande luidsprekers 
met een optimaal akoestisch volume voor een 
rijk en puur geluid. Ze combineren de mid-
range nauwkeurigheid van een traditionele 

tweerichtingsluidspreker met een versterkt 
basgeluid om de lagere regionen van het 
sonische spectrum te ondersteunen, waardoor 
ze ideaal zijn voor een uitmuntende 
muziekweergave.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen 
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
worden verkleind zonder dat de 
geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en 
WMA zijn twee compressieformaten waarmee 
u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw 
Philips-speler. Download MP3- of WMA-
nummers vanaf legale muziekwebsites op 
internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of 
WMA-bestanden en breng deze over naar uw 
speler.

Speel muziek af via Bluetooth
Speel muziek af van uw mobiele telefoon en PC 
via draadloze Bluetooth®-technologie en 
aptX®
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod 

touch 5e generatie, iPod classic, iPod nano 2e 
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e 
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, 
iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

• via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 
3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 
5e generatie

• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, 
iPod touch 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• via 30-pins aansluiting: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

• via Lightning-aansluiting: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 80 W (<1% THD)
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Bass Reflex-

luidsprekersysteem, 4 inch woofer
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 6

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, 
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Ladertype: Automatisch
• Ondersteuning van ID3-tag
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 
opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-

klokinstelling
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: FM-antenne
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, aptX

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, 

USB-alarm, iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne, Audiokabel
• Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, 

Spaans, Italiaans
• Afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

560 x 1120 x 390 mm
• Brutogewicht: 30,7 kg
• Nettogewicht: 26,3 kg
• Diepte hoofdunit: 300 mm
• Hoogte hoofdunit: 985 mm
• Breedte hoofdunit: 300 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

iPad-compatibiliteit
• via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro
•
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