
 

 

Philips Fidelio
dockningsljudsystem

Bluetooth® aptX och ACC
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en imponerande konsten med trådlöst ljud

satt av ljud
t dig uppslukas av HiFi-ljud med Philips Fidelio Sound Towers. Strömma musik trådlöst 
d Bluetooth® aptX och AAC. Spela upp CD-skivor eller musik från iPod eller iPhone 
d Philips DualDock. Låt musiken fylla hela rummet med endast två högtalare.

Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik
• Golvhögtalare för perfekt musikåtergivning
• Spela upp musik via trådlös Bluetooth®-teknik och aptX®

Lyssna på musik från olika källor
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• DualDock för att ladda och spela iPod/iPhone (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 160 W RMS

Design som matchar din inredning
• Unika golvhögtalare som passar din livsstilUnika golvhögtalare



 USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

DualDock för att ladda och spela

En slimmad design kombineras med 
anslutningsmöjligheter för Apple-enheter med 
Lightning- och 30-stiftskontakt. DualDock kan 
fällas ut vid behov för att visa kontakterna och 
användas som iPhone-/iPod-stativ.

Golvhögtalare

Golvhögtalarna Fidelio Sound Towers ger 
precis rätt mängd akustisk volym för ett fylligt 
och naturtroget ljud. Med den precision i 
mellanregistret som är typisk för ett 
traditionellt 2-vägshögtalarsystem kombinerat 
med kraftfull bas som täcker den lägre delen av 
ljudspektret återges musiken på ett utsökt sätt.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

Spela upp musik via Bluetooth
Spela upp musik från mobiltelefon och dator 
via trådlös Bluetooth®-teknik och aptX®
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch, iPod Classic, iPod nano, 
2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, iPod 
touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen, 5:e generationens iPod Touch

• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 
Nano, 5:e generationens iPod Touch

iPhone-kompatibilitet
• via 30-stifts 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-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 80 W (<1 % THD)
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums 

woofer
• Antal inbyggda högtalare: 6

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, 
Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående 
spårsökning

• Typ av laddare: Motoriserad
• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 
Laddning av iPod

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Andra anslutningar: FM-antenn
• 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial 

ingång, Digital optisk ingång
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, aptX

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, USB-larm, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
• Laddningsenhet: iPhone, iPod
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, 

Ljudkabel
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

560 x 1 120 x 390 mm
• Bruttovikt: 30,7 kg
• Nettovikt: 26,3 kg
• Huvudenhet, djup: 300 mm
• Huvudenhet, höjd: 985 mm
• Huvudenhet, bredd: 300 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

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

iPad Pro
•
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