
 

 

Philips Fidelio
altifalante portátil sem fios

Bluetooth
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altifalante sem fios Philips Fidelio tem um alto desempenho e é portátil. Este fornece um som óptimo, 

ido e dinâmico e é perfeito para utilizar em casa ou quando está em movimento. Com a transmissão 

 música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Qualidade de som inigualável
• Tweeters de topo suave para um som amplo e natural
• Woofers e a tecnologia wOOx para graves fortes e incrivelmente profundos
• Filtro de transição optimizado para um equilíbrio de tom muito natural
• Amplificador de alto desempenho para grande intensidade do som e dinâmica

Concebido para o movimento
• Design topo de gama em madeira natural e alumínio
• Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local

Versatilidade avançada
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
• O nível da bateria é apresentado automaticamente quando toca no altifalante
• Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos



 Tweeters de topo suave

Graças ao uso de tweeters de topo suave, as 
frequências altas são muito detalhadas e 
precisas. A Philips foi pioneira desta tecnologia 
em 1960 e, desde então, esta é utilizada na 
grande maioria de caixas de altifalantes topo de 
gama. A apresentação espacial muito aberta 
também deve muito a estes tweeters 
caracterizados por uma direccionabilidade e 
uma distorção muito baixa; em comparação 
com sistemas que utilizam apenas diafragmas 
de gama total, o som é amplo e natural, em 
qualquer local da área de audição.

Woofers e a tecnologia wOOx
Apesar de um volume acústico muito 
compacto, os graves são fortes e 
surpreendentemente profundos, permitindo-
lhe desfrutar de todos os tipos de músicas. Isto 
é conseguido utilizando uma combinação de 
dois woofers de alta potência e um radiador 
passivo de grande área por canal, tudo dentro 
de uma estrutura muito rígida que não perde 
qualquer energia dos graves. A grande massa 
móvel do radiador passivo permite sintonizar o 
sistema para uma frequência muito baixa de 
80 Hz, enquanto impede a turbulência de ar 
que seria gerada num design com orifícios. 
Sinta o ritmo da música, não perca nenhuma 
batida.

Filtro de transição optimizado
Os nossos técnicos acústicos passaram dias e 
noites a optimizar o filtro de transição para 
garantir que o som permanece o mais natural 
possível em ambientes acústicos muito 
diferentes. Desde divisões pequenas a espaços 
abertos, desde níveis de audição suaves a 
volumes máximos, as vozes são nítidas e 
naturais e o som não é agressivo nem 
cansativo, mesmo a níveis elevados de volume. 
Assim, pode ouvir música durante horas a fio e 
continuar a ter vontade de ouvir mais música.

Amplificador de alto desempenho
A intensidade do som e a dinâmica são 
óptimas, graças a um amplificador de alto 
desempenho combinado com 8 transdutores 
de alta eficiência. Os tweeters e woofers foram 
concebidos à medida para este produto 
exclusivo e têm um elevado factor de força, o 
que resulta num som dinâmico e 
impressionante a todos os níveis de audição. A 
música é animada, dinâmica e agradável em 
todas as circunstâncias.

Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou 

computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos ou de jogos através deste 
altifalante via ligação sem fios.

Porta USB

Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o 
seu smartphone estiver a ficar sem carga - em 
casa ou em viagem -, este altifalante portátil 
permite-lhe que transfira a carga da bateria 
armazenada no altifalante para o seu 
dispositivo móvel.

Nível da bateria

Toque levemente no altifalante e este 
apresentará o nível da bateria.
P9BLK/10

Destaques
Altifalante portátil sem fios
Bluetooth



Data de publicação  
2014-07-10

Versão: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96384
EAN: 08 71258 16628 20

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android
• outro dispositivo com Bluetooth

Altifalantes
• Melhoramento do altifalante: Radiador de Graves 

wOOx
• Diafr. altifalantes: 2 tweeters de topo suave de 3/

4", 4 woofers de gama total de 2"
• Potência de saída (RMS): 20 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia de 

instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto 
de garantia mundial

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Carregamento por USB

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 287 x 63 x 

127 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 326 x 101 x 

224 mm

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: Iões de lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
•
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