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вук с висока вярност – в движение
владяващ звук
зжичната тонколона Philips Fidelio е преносима и осигурява чудесен звук. С прекрасния, ясен 

инамичен звук, тя е идеална за използване у дома или когато сте на път. С безжичното 

точно предаване чрез Bluetooth тя осигурява безпроблемно забавление с музиката.

Несравнимо качество на звука
• Меки куполни високоговорители за високи честоти, за широк и естествен звук
• Басови високоговорители и технология wOOx за плътни, удивително дълбоки баси
• Оптимизиран честотно-разделителен филтър за напълно естествен тонален баланс
• Мощен усилвател за чудесна сила и динамика на звука

Създадени за пътуване
• Първокласен дизайн от истинско дърво и алуминий
• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде

Авангардна универсалност
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• USB за зареждане на всяко мобилно устройство
• Зарядът на батерията се показва автоматично, когато докоснете тонколоната
• Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство



 Меки високоговорители за високи 
честоти

Меките куполни високоговорители 
осигуряват високи честоти с богати детайли 
и прецизност. Philips първи предложиха тази 
технология през 60-те години и оттогава тя 
се използва в повечето тонколони от висок 
клас. Изключително пространственият звук 
също дължи много на тези куполни 
високоговорители, които се отличават с 
широк звук и много ниски изкривявания. В 
сравнение със системите, които използват 
само широколентови мембрани, техният 
звук е широк и естествен от всяко място в 
зоната за слушане.

Басови високоговорители и 
технология wOOx
Въпреки компактния акустичен обем, 
басите са плътни и изненадващо дълбоки, за 
да можете да се наслаждавате на всеки 
музикален стил. Това се постига със 
съчетанието от два мощни басови 
високоговорителя и по един голям пасивен 
излъчвател за всеки канал, всичко това 
поставено в стабилна кутия, която не 
позволява загуба на басова мощност. 
Голямата маса на трептящата система на 
пасивния излъчвател позволява настройване 
на системата на много ниската честота 80 
Hz и едновременно с това предотвратява 
въздушната турбуленция, която иначе би 
възникнала при отворената конструкция. 
Почувствайте ритъма на музиката, не 
пропускайте и такт.

Оптимизиран честотно-разделителен 
филтър
Нашите акустични инженери работиха 
денонощно, за да оптимизират честотно-
разделителния филтър, така че звукът да 
остане колкото се може по-естествен в най-
различните акустични среди. От малките 
стаи до широките открити пространства, от 
минималната до максималната сила на звука, 
гласовете са чисти и естествени, а звукът не 
е агресивен, нито уморяващ, дори при силен 
звук. Можете да слушате с часове и да ви се 
иска да слушате до безкрай любимата си 
музика.

Мощен усилвател
Чудесна сила и динамика на звука 
благодарение на мощния усилвател, съчетан 
с 8 високоефективни преобразувателя. 
Високоговорителите за високи и тези за 
ниски честоти, разработени специално за 
този уникален продукт, са с висок 
коефициент на електромеханичната сила, 
което осигурява динамичен и впечатляващ 
звук при всички нива за слушане. Музиката е 
жива, динамична и прекрасна, където и да 
сте.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 

Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.

USB порт

Тази портативна тонколона има USB порт и 
ако смартфонът ви се нуждае от зареждане, 
когато сте у дома или на път, можете да 
прехвърлите заряда на батерията й в 
мобилното си устройство.

Ниво на батерията

Докоснете леко тонколоната и тя ще 
покаже заряда на батерията.
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Съвместимост
• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android
• друго Bluetooth устройство

Високоговорители
• Подобрен високоговорител: wOOx бас 
излъчвател

• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4" меки 
куполни високоговорители за високи честоти, 4 
x 2" широколентови високоговорители за ниски 
честоти

• Изходна мощност (RMS): 20 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, 
Листовка с гаранция за цял свят

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)
• Зареждане от USB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 287 x 63 x 

127 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 326 x 101 x 

224 мм

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
• Време на работа на батерии: 8 ч
•
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