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ektig trådløs lyd
denskap for lyd
mslutt deg med Hi-Fi-lyd med Philips Fidelio-lydtårn. Du kan streame musikk trådløst 
 Bluetooth® med aptX og AAC, og spille CD-er, iPod eller iPhone med Philips 
alDock. Med bare to høyttalere får du lyd som fyller hele rommet.

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi
• Gulvhøyttalere for ideell musikkgjengivelse
• Spille av musikk via trådløs Bluetooth®-teknologi og aptX®

Nyt musikk fra flere kilder
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• DualDock for å lade og spille på iPod/iPhone (Lightning og 30-pinners)

En rikere lydopplevelse
• 160 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret
• Unik tårndesign som passer til din livsstil



 USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 

er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

DualDock for å lade og spille av

DualDock er laget for å blande stilig utforming 
med tilkobling til Apple-enheter via Lightning-
kontakt og 30-pinners kontakt. Den spretter 
ut når du trenger kontaktene, og fungerer som 
et stativ for iPhone/iPod.

Gulvhøyttalere

Fidelio-lydtårn er gulvhøyttalere som gir riktig 
mengde av akustisk volum for å skape en fyldig, 
plettfri lyd. De kombinerer de presise 

mellomtonene fra en tradisjonell toveis 
høyttalerutforming med utvidet bass for å 
utfylle bunnen av lydspekteret, noe som gjør at 
de passer perfekt til utsøkt musikkgjengivelse.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Spille av musikk via Bluetooth
Spill musikk fra mobiltelefonen og PC-en via 
trådløs Bluetooth®-teknologi og aptX®
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod 

touch 5. generasjon, iPod classic, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Tredjegenerasjons iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod touch

• via Bluetooth: iPod nano 7. generasjon, 
Tredjegenerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons 
iPod touch, iPod touch 5. generasjon

• via Lightning-kontakt: iPod nano 7. generasjon, 
iPod touch 5. generasjon

iPhone-kompatibilitet
• via 30-pinners kontakt: 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-kontakt: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 
Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
• Lydforbedring: digital lydkontroll med 4 modi
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem, 4" 

woofer
• Antall innebygde høyttalere: 6

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, 

Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• Plateilegg: Motorisert
• ID3 Tag-støtte
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 
Lader iPod

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn, RDS-

klokkeinnstilling
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: FM-antenne
• 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital 

koaksialinngang, Digital optisk inngang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, aptX

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-

alarm, iPod-alarm
• Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-standbymodus: 0,5 watt
• Ladeenhet: iPhone, iPod
• Skjermtype: VFD-skjerm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, 

Audiokabel
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, 

fransk, spansk, italiensk
• Fjernkontroll
• Brukerhåndbok: 16 språk

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 

560 x 1120 x 390 millimeter
• Bruttovekt: 30,7 kg
• Nettovekt: 26,3 kg
• Hovedenhetens dybde: 300 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 985 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 300 millimeter

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

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

iPad Pro
•
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