
 

 

Philips Fidelio
dokovací zvukový systém

Bluetooth® s kompresiou aptX a 

AAC
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norte sa do zvuku s vysokou úrovňou vernosti so zvukovými vežami Philips Fidelio. Prehrávajte 

dbu bezdrôtovo pomocou pripojenia Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC. Prehrávajte svoje disky 

 alebo obsah z akéhokoľvek zariadenia iPod a iPhone vďaka doku Philips DualDock. Získajte zvuk, 

rý zaplní celú miestnosť, len z dvoch reproduktorov.

Vychutnajte si voľnosť s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®
• Reproduktory stojace na podlahe pre ideálnu reprodukciu hudby
• Prehrávanie hudby pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® s kompresiou aptX®

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• DualDock na nabíjanie a prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone (konektor Lightning a 30-

kolíkový)

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 160 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jedinečný dizajn veže, ktorý zapadne do vášho životného štýlu



 USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

DualDock na nabíjanie a prehrávanie

Dokovacia stanica DualDock, ktorá elegantne 
a štýlovo pripojí zariadenia Apple 
s konektorom Lightning a 30-kolíkovým 
konektorom, sa pri používaní vyklopí, čím 
odkryje potrebné konektory a zároveň ju 
možno použiť ako stojan zariadenia iPhone/
iPod.

Reproduktory stojace na podlahe

Zvukové veže Fidelio sú reproduktory stojace 
na zemi, ktoré ponúkajú optimálne množstvo 
akustickej hlasitosti na vytvorenie bohatého 
a čistého zvuku. Spája sa v nich presnosť 
stredných frekvencií typická pre dvojpásmové 
reproduktory a výraznejšie basy podporujúce 

dolný koniec zvukového spektra. Vďaka tomu 
majú ladenie ideálne pre výnimočnú 
reprodukciu zvuku.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. 
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z 
autorizovaných hudobných stránok na 
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné 
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA 
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

Prehrávanie hudby pomocou pripojenia 
Bluetooth
Prehrávajte obsah z mobilného telefónu a 
počítača pomocou bezdrôtovej technológie 
Bluetooth® s kompresiou aptX®
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Hlavné prvky
Dokovací zvukový systém
Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie, iPod classic, iPod nano 2. generácie, 
iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, 
iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, 
iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 
3. generácie, iPod touch 4. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 4" 

basový reproduktor
• Počet vstavaných reproduktorov: 6

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/

všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 
programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Motorizovaná
• Podpora ID3 textu: áno
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 
iPhone, Nabíjanie iPod

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo

• Automatické digitálne ladenie: áno
• RDS: Typ programu, Názov stanice, Nastavenie 

hodín RDS
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: FM anténa
• 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, aptX

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, 

USB alarm, iPod alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: Displej VFD
• Ekonomické pohot. napájanie: 0,5 wattu
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), FM anténa, Audiokábel
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, 

holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
• Diaľkové ovládanie: áno
• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

560 x 1120 x 390 mm
• Hmotnosť brutto: 30,7 kg
• Hmotnosť netto: 26,3 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 300 mm
• Výška hlavnej jednotky: 985 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 300 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
•
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