
 

 

Philips Fidelio
boxă portabilă wireless

Bluetooth
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ilips Fidelio este o boxă wireless de înaltă performanţă şi este portabilă. Aceasta oferă un sunet 

celent, clar şi dinamic şi este perfectă pentru a fi utilizată acasă şi în deplasare. Cu funcţia de 

nsferare a muzicii wireless, prin Bluetooth, aceasta vă permite să vă bucuraţi de muzică fără bătăi de 

.

Calitate incomparabilă a sunetului
• Tweetere dom din materiale moi pentru un sunet clar și natural
• Woofere și tehnologie wOOx pentru un bas solid, uimitor de profund
• Filtru crossover optimizat pentru un balans de tonuri foarte natural
• Amplificator de înaltă performanţă pentru intensitate și dinamică crescută

Proiectat pentru mobilitate
• Design premium în lemn natural și aluminiu
• Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde

Multifuncţionalitate avansată
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil
• Nivelul bateriei este afișat automat la atingerea boxei
• Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic



 Tweetere dom din materiale moi

Graţie utilizării tweeterelor cu dom din materiale 
moi, frecvenţele înalte sunt foarte detaliate și 
precise. Aceasta este o tehnologie introdusă pentru 
prima dată de Philips în anii 1960 și care, din acel 
moment, este utilizată la majoritatea boxelor de 
ultimă generaţie. Prezentarea spaţială foarte deschisă 
se datorează în mare măsură acestor tweetere 
caracterizate de direcţionare și distorsiuni foarte 
scăzute; comparativ cu sistemele care folosesc numai 
drivere pentru întreaga gamă, sunetul este 
cuprinzător și natural, indiferent de poziţia în zona de 
ascultare.

Woofere și tehnologie wOOx
În ciuda unui volum acustic foarte compact, basul 
este solid și uimitor de profund, fiind posibil să vă 
bucuraţi de toate tipurile de muzică. Acest fapt se 
obţine utilizând o combinaţie de două woofere de 
mare putere și un difuzor pasiv pentru zone extinse 
per canal, toate într-o incintă foarte rigidă care nu 
irosește energia basului. Masa mare, mobilă a 
difuzorului pasiv face posibilă reglarea sistemului la o 
frecvenţă foarte scăzută de 80 Hz, împiedicând în 
același timp turbulenţele de aer care altfel ar apărea 
în cazul unui design portat. Simţiţi ritmul muzicii, nu 
pierdeţi nici un acord.

Filtru crossover optimizat
Acusticienii noștri au petrecut zile și nopţi 
optimizând filtrul crossover pentru a se asigura că 
sunetul rămâne cât mai natural cu putinţă, în medii 
acustice diferite. De la camere mici la spaţii deschise, 
de la nivele de ascultare reduse până la volum maxim, 
vocile sunt clare și naturale și sunetul nu este nici 
agresiv nici obositor, chiar la nivele de ascultare 
puternice. Așa că dvs. puteţi asculta ore întregi și veţi 
vrea să ascultaţi și mai mult muzica dvs. preferată.

Amplificator de înaltă performanţă
Intensitatea și dinamica sunt grozave, datorită unui 
amplificator de înaltă performanţă cuplat cu 8 
transductoare cu eficienţă crescută. Atât tweeterele 
cât și wooferele au fost adaptate pentru acest produs 
unic și au un factor înalt de forţă, rezultând un sunet 
dinamic și impresionant pentru toate nivelurile de 

ascultare. Muzica este plină de viaţă, dinamică și 
plăcută în orice situaţie.

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Port USB

Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria 
telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie 
în călătorii, această boxă portabilă vă permite să 
transferaţi bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. 
mobil.

Nivel baterie

Atingeţi ușor boxa și aceasta va afișa nivelul bateriei.
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Specificaţii
Compatibilitate
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android
• alte dispozitive cu Bluetooth activat

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas 

wOOx
• Drivere boxe: 2 tweetere cu dom din materiale 

moi de 3/4", 4 woofere pentru întreaga gamă de 2"
• Putere de ieșire (RMS): 20W

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

instalare rapidă, Certificat de garanţie, Certificat de 
garanţie internaţională

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare audio (3,5 mm)
• Încărcare USB

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 287 x 63 x 127 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 326 x 101 x 

224 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tip baterie: Li-ion (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră
•
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