
 

 

Philips Fidelio
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth

P9BLK
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ุณภาพเสียงระดับสูงที่คุณพกพาได้
ด่ำกับเสียงเพลง

โพงไร้สาย Philips Fidelio โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สูงและคุณสมบัติในการพกพาได้ 
บประสบการณ์แห่งเสียงแบบไดนามิก คุณภาพเสียงคมชัด 
าะสำหรับใช้งานทั้งที่บ้านและระหว่างการเดินทาง ด้วยคุณสมบัติการสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth 
จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างแสนสะดวกสบาย

คุณภาพเสียงที่ไร้ผู้เทียบเท่า
• ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter) ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติในวงกว้าง
• วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี wOOx เพื่อมอบเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่าทึ่ง
• Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยมเพื่อสมดุลแห่งเสียงที่เป็นธรรมชาติ
• แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบเสียงที่ดังชัดและเป็นแบบไดนามิก
ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่
• การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยไม้ธรรมชาติและอะลูมิเนียม
• แบตเตอรี่ Li-ion ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ เพื่อการเล่นเพลงได้ในทุกหนทุกแห่ง
ความอเนกประสงค์ระดับสูง
• การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
• พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ
• ระดับไฟแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสโดนลำโพง
• สัญญาณเสียงเข้าสำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ



 ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome 
tweeter)

เนื่องจากใช้ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome 
tweeter) 
ความถี่ที่สูงจึงได้รับการถ่ายทอดอย่างละเอียดแ
ละแม่นยำ นี่คือเทคโนโลยีที่ Philips 
เป็นผู้บุกเบิกในช่วงทศวรรษ 1960 
และนับตั้งแต่นั้นมา 
ก็ได้นำมาใช้งานอย่างกว้างขวางกับตู้ลำโพงระ
ดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่ 
รูปลักษณ์การนำเสนอที่โปร่งและมีมิติสืบเนื่อง
มาจากทวีตเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีการรับสัญญาณแล
ะความผิดเพี้ยนที่ต่ำมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ 
ที่ใช้ตัวขับเสียงแบบเต็มช่วงเสียง ดังนั้น 
เสียงที่ได้จึงกระจายไปในวงกว้างและมีความเป็
นธรรมชาติ 
ไม่ว่าจะรับฟังจากตำแหน่งการรับฟังตำแหน่งใด
ก็ตาม

วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี wOOx
แม้ระดับเสียงอะคูสติกจะมีขนาดกะทัดรัด 
แต่เสียงเบสก็มีความหนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่
าทึ่ง 
เพื่อมอบประสบการณ์ดื่มด่ำในเสียงเพลงทุกปร
ะเภท 
สุนทรีย์แห่งเสียงคุณภาพเกิดจากการใช้วูฟเฟอร์
พลังสูงสองตัวและอุปกรณ์ให้เสียงแบบ Passive 
ซึ่งมีพื้นที่กว้างต่อแชนแนล 
ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในตัวเครื่องที่แข็งแกร่งซึ่งกักเ
ก็บพลังงานของเสียงเบสไม่ให้สูญเสียไป 
มวลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ให้เสียงแ
บบ Passive 
ช่วยให้สามารถปรับระบบเข้ากับความถี่ที่ต่ำมา
กถึง 80Hz ได้ 
และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการตกหลุมอากา
ศซึ่งมิเช่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับดีไซน์แบบพอร์ต

ได้ 
คุณจึงรู้สึกได้ถึงความเร้าใจแห่งเสียงเพลงและไ
ม่พลาดแม้สักจังหวะ

Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยม
วิศวกรเสียงของเราทุ่มเทเวลานานนับวันและคื
นเพื่อปรับปรุง Crossover Filter ให้ยอดเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่า 
ระบบเสียงจะยังคงเป็นธรรมชาติมากที่สุดแม้อยู่
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของเสียงที่แตกต่าง 
ตั้งแต่ห้องขนาดเล็กจนถึงพื้นที่เปิดโล่ง 
ตั้งแต่ระดับการรับฟังแบบเบาๆ 
จนถึงระดับเสียงสูงสุด 
เสียงจากลำโพงก็จะยังคงคมชัดและเป็นธรรมช
าติ ไม่แผดเสียงบาดหูหรืออ่อนแรงเกินไป 
แม้เมื่อยามที่ใช้ระดับเสียงที่ดัง ดังนั้น 
คุณจึงสามารถรับฟังเสียงได้ยาวนานนับชั่วโมงแ
ละยังคงตั้งตารอที่จะได้รับฟังเพลงโปรดของคุ
ณเพิ่มมากขึ้น

แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง
ความดังกังวานและเสียงแบบไดนามิกคือคุณสม
บัติอันยอดเยี่ยมที่ได้รับจากแอมพลิไฟเออร์ประ
สิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับตัวแปลงสัญญาณประ
สิทธิภาพเหนือชั้น 8 ตัว 
ทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์ได้รับการออกแบบมาเฉ
พาะสำหรับผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นนี้และยังมีแรง
ผลักที่สูงอีกด้วย 
ซึ่งส่งผลให้ได้เสียงแบบไดนามิกที่น่าประทับใจ
ในทุกระดับการฟัง 
เสียงเพลงที่ถ่ายทอดถึงเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา 
เป็นแบบไดนามิก 
และชวนเพลิดเพลินในทุกสถานการณ์

การสตรีมเพลงไร้สาย

Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญ

าณแรงและประหยัดพลังงาน 
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกร
ณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth 
อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง 
เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ 
บนลำโพงนี้

ช่องต่อ USB

ลำโพงนี้นำเสนอ พอร์ต USB 
หากแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนของคุณหมดไม่ว่
าในขณะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง 
ลำโพงพกพานี้ให้คุณสามารถถ่ายโอนแบตเตอรี่
ที่จัดเก็บอยู่ในลำโพงไปยังอุปกรณ์มือถือของคุ
ณได้

ระดับไฟแบตเตอรี่

เพียงแค่สัมผัสลำโพงเบาๆ 
ระดับไฟแบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้น
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ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
• iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
• แท็บเล็ต Android และสมาร์ทโฟน: ผ่านการรับรอง
• อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้: 

ผ่านการรับรอง
ลำโพง
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ 

wOOx
• ตัวขับเสียง: ทวีตเตอร์ซอฟต์โดมขนาด 2 x 3/4", 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 4 x 2"
• กำลังขับ (RMS): 20W
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกัน, 

ใบรับประกันทั่วโลก
การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
• การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 287 x 63 x 127 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 326 x 101 x 224 

มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion (ภายในตัว)
• เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย
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