
 

 

Philips Fidelio
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth

P9BLK

Ή

Π
Το

Πα

Με

μο
χος υψηλής πιστότητας, απόλυτα φορητός

άθος με τον ήχο
 ασύρματο ηχείο Philips Fidelio είναι απόλυτα φορητό και προσφέρει κορυφαία απόδοση. 

ρέχει εξαιρετικό, δυναμικό ήχο και είναι ιδανικό για χρήση τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει. 

 ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ξένοιαστα τη 

υσική σας.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου
• Μαλακά θολοειδή τουίτερ για ευρύ, φυσικό ήχο.
• Γούφερ και τεχνολογία wOOx για σταθερά, απίστευτα βαθιά μπάσα
• Βελτιωμένο φίλτρο crossover για πολύ φυσική τονική ισορροπία
• Ενισχυτής υψηλής απόδοσης, για εξαιρετική ένταση και δυναμική

Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια
• Πολυτελής σχεδίαση από αλουμίνιο και φυσικό ξύλο
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, για αναπαραγωγή μουσικής 
οπουδήποτε

Προηγμένη ευελιξία
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Θύρα USB για τη φόρτιση συσκευών
• Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται αυτόματα όταν αγγίζετε το ηχείο
• Είσοδος ήχου, για εύκολη σύνδεση με σχεδόν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές



 Μαλακά θολοειδή τουίτερ

Χάρη στη χρήση των μαλακών θολοειδών 
τουίτερ, οι υψηλές συχνότητες είναι ιδιαίτερα 
λεπτομερείς και ακριβείς. Πρόκειται για μια 
τεχνολογία που εισήχθη από τη Philips τη 
δεκαετία του 1960 και έκτοτε 
χρησιμοποιείται σε μια τεράστια ποικιλία 
κουτιών ηχείων υψηλών επιδόσεων. Το 
μεγάλο εύρος της διάχυσης του ήχου στο 
χώρο οφείλεται επίσης σε αυτά τα τουίτερ, 
που χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή 
κατευθυντικότητα και παραμόρφωση. Σε 
σύγκριση με τα συστήματα που 
χρησιμοποιούν μόνο οδηγούς πλήρους 
εύρους, ο ήχος είναι ευρύς και φυσικός, σε 
οποιοδήποτε σημείο του χώρου.

Γούφερ και τεχνολογία wOOx
Παρά τον ιδιαίτερα συμπαγή ακουστικό 
όγκο, τα μπάσα είναι σταθερά και 
εκπληκτικά βαθιά, επιτρέποντάς σας να 
απολαμβάνετε κάθε είδος μουσικής. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός συνδυασμού 
δύο γούφερ υψηλής ισχύος και ενός 
παθητικού ακτινοβολητή μεγάλου εύρους 
ανά κανάλι - και όλα αυτά μέσα σε ένα 
ιδιαίτερα σκληρό περίβλημα που αποτρέπει 
την απώλεια ενέργειας των μπάσων. Η 
μεγάλη κινούμενη μάζα του παθητικού 
ακτινοβολητή καθιστά δυνατό το 
συντονισμό του συστήματος σε μια ιδιαίτερα 
χαμηλή συχνότητα, της τάξης των 80Hz, ενώ 
αποτρέπει τις αναταράξεις του αέρα που 
κανονικά θα συνόδευαν τη σχεδίαση με 
θύρες. Νιώστε το ρυθμό της μουσικής και μη 
χάνετε ούτε χτύπο.

Βελτιωμένο φίλτρο crossover
Οι τεχνικοί ακουστικής αφιέρωσαν 
μερόνυχτα ολόκληρα στη βελτιστοποίηση 
του φίλτρου crossover, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι ο ήχος παραμένει όσο το 
δυνατόν πιο φυσικός, σε πάσης φύσεως 
ακουστικά περιβάλλοντα. Από μικρά 
δωμάτια μέχρι ανοιχτούς υπαίθριους 
χώρους, από απαλά επίπεδα ακρόασης 
μέχρι τη μέγιστη ένταση, οι φωνές είναι 
καθαρές και φυσικές και ο ήχος δεν είναι 
ούτε επιθετικός ούτε κουραστικός, ακόμη 
και στις πιο υψηλές εντάσεις. Έτσι, μπορείτε 
να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική για 
ατέλειωτες ώρες και να θέλετε συνεχώς κι 
άλλο!

Ενισχυτής υψηλής απόδοσης
Τα επίπεδα έντασης και δυναμικής είναι 
εξαιρετικά, χάρη σε έναν ενισχυτή υψηλής 
απόδοσης, συνδεδεμένο με 8 εξίσου 
αποδοτικούς μορφοτροπείς. Τα τουίτερ και 
τα γούφερ είναι ειδικά προσαρμοσμένα για 
αυτό το μοναδικό προϊόν και έχουν υψηλό 
συντελεστή ισχύος, προσφέροντας ήχο 
δυναμικό και εντυπωσιακό σε όλα τα 
ακουστικά επίπεδα. Η μουσική είναι 
ζωντανή, δυναμική και απολαυστική υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά 
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια 

ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή 
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως 
smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα 
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό 
το ηχείο.

Θύρα USB

Αυτό το ηχείο διαθέτει μια θύρα USB. Αν η 
μπαταρία του smartphone σας εξαντλείται, 
είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν, αυτό 
το φορητό ηχείο σας επιτρέπει να φορτίσετε 
τις φορητές σας συσκευές, απλά και εύκολα.

Επίπεδο μπαταρίας

Αγγίξτε ελαφρά το ηχείο και θα εμφανιστεί 
το επίπεδο της μπαταρίας.
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Συμβατότητα
• iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης 
έκδοσης

• Tablet και smartphone Android
• άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Ακτινοβολητής μπάσων 

wOOx
• Οδηγοί ηχείων: 2 μαλακά θολοειδή τουίτερ 3/4", 

4 γούφερ πλήρους εύρους 2"
• Ισχύς εξόδου (RMS): 20W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, 
Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας 

εγγύησης

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Φόρτιση USB

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 287 x 63 x 

127 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 326 x 101 x 

224 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου 

(ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.
•
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