
 

 

Philips Fidelio
ลําโพงพกพาแบบไรสาย

Bluetooth
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ุณภาพเสียงระดับสูงที่คุณพกพาได
ด่ํากับเสียงเพลง

โพงไรสาย Philips Fidelio โดดเดนดวยประสิทธิภาพท่ีส ูงและคุณสมบัติในการพกพาได 
บประสบการณแหงเสียงแบบไดนามิก คุณภาพเสียงคมชัด 
าะสําหรับใชงานท้ังท่ีบานและระหวางการเด ินทาง ดวยคุณสมบัติการสตรีมเพลงไรสายผาน Bluetooth 
จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงไดอยางแสนสะดวกสบาย

คุณภาพเสียงที่ไรผูเทียบเทา
• ทวีตเตอรซอฟตโดม (Soft dome tweeter) ใหเสียงที่เปนธรรมชาติในวงกวาง
• วูฟเฟอรและเทคโนโลยี wOOx เพื่อมอบเสียงเบสที่หน ักแนนและทุมลึกอยางนาทึ่ง
• Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยมเพื่อสมดุลแหงเสียงท ี่เปนธรรมชาติ
• แอมพลิไฟเออรประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบเสียงที่ดังชัดและเปนแบบไดนามิก
ถูกออกแบบใหพกพาไปไดทุกที่
• การออกแบบระดับพรีเมียมดวยไมธรรมชาติและอะล ูมิเนียม
• แบตเตอรี่ Li-ion ในตัวแบบชารจใหมได เพื่อการเลนเพลงไดในทุกหนทุกแหง
ความอเนกประสงคระดับสูง
• การสตรีมเพลงไรสายผาน Bluetooth
• พอรต USB สําหรับชารจอุปกรณมือถือ
• ระดับไฟแบตเตอร่ีจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสโดนลําโพง
• สัญญาณเสียงเขาสําหรับการเช่ือมตอที่งายดายกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกยี่หอ



 ทวีตเตอรซอฟตโดม (Soft dome 
tweeter)

เนื่องจากใชทวีตเตอรซอฟตโดม (Soft dome 
tweeter) 
ความถี่ที่สูงจึงไดรับการถายทอดอยางละเอียดแ
ละแมนยํา นี่คือเทคโนโลยีที่ Philips 
เปนผูบุกเบิกในชวงทศวรรษ 1960 
และนับตั้งแตนั้นมา 
ก็ไดนํามาใชงานอยางกวางขวางกับตูลําโพงระ
ดับไฮเอนดสวนใหญ 
รูปลักษณการนําเสนอที่โปรงและมีมิติสืบเนื่อง
มาจากทวีตเตอรเหลานี้ซ่ึงมีการรับสัญญาณแล
ะความผิดเพี้ยนที่ต่ํามาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ 
ที่ใชตัวขับเสียงแบบเต็มชวงเสียง ดังนั้น 
เสียงที่ไดจึงกระจายไปในวงกวางและมีความเป
นธรรมชาติ 
ไมวาจะรับฟงจากตําแหนงการรับฟงตําแหนงใด
ก็ตาม

วูฟเฟอรและเทคโนโลยี wOOx
แมระดับเสียงอะคูสติกจะมีขนาดกะทัดรัด 
แตเสียงเบสก็มีความหนักแนนและทุมลึกอยางน 
าทึ่ง 
เพื่อมอบประสบการณดื่มด่ําในเสียงเพลงทุกปร
ะเภท 
สุนทรียแหงเสียงคุณภาพเกิดจากการใชวูฟเฟอร 
พลังสูงสองตัวและอุปกรณใหเสียงแบบ Passive 
ซ่ึงมีพื้นที่กวางตอแชนแนล 
ทั้งหมดนี้บรรจุอยูในตัวเครื่องที่แข็งแกรงซึ่งกักเ
ก็บพลังงานของเสียงเบสไมใหสูญเสียไป 
มวลขนาดใหญที่เคลื่อนที่ของอุปกรณใหเสียงแ
บบ Passive 
ชวยใหสามารถปรับระบบเขากับความถี่ที่ต่ํามา
กถึง 80Hz ได 
และในขณะเดียวกันก็ปองกันการตกหลุมอากา
ศซึ่งมิเชนนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับดีไซนแบบพอร ต

ได 
คุณจึงรูสึกไดถึงความเราใจแหงเสียงเพลงและไ
มพลาดแมสักจังหวะ

Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยม
วิศวกรเสียงของเราทุมเทเวลานานนับวันและคื
นเพื่อปรับปรุง Crossover Filter ใหยอดเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจวา 
ระบบเสียงจะยังคงเปนธรรมชาติมากที่สุดแมอยู 
ทามกลางสภาพแวดลอมของเสียงที่แตกตาง 
ตั้งแตหองขนาดเล็กจนถึงพื้นที่เปดโลง 
ตั้งแตระดับการรับฟงแบบเบาๆ 
จนถึงระดับเสียงสูงสุด 
เสียงจากลําโพงก็จะยังคงคมชัดและเปนธรรมช
าติ ไมแผดเสียงบาดหูหรือออนแรงเกินไป 
แมเมื่อยามที่ใชระดับเสียงที่ดัง ดังนั้น 
คุณจึงสามารถรับฟงเสียงไดยาวนานนับช่ัวโมงแ
ละยังคงตั้งตารอที่จะไดรับฟงเพลงโปรดของคุ
ณเพิ่มมากขึ้น

แอมพลิไฟเออรประสิทธิภาพสูง
ความดังกังวานและเสียงแบบไดนามิกคือคุณสม
บัติอันยอดเยี่ยมที่ไดรับจากแอมพลิไฟเออรประ
สิทธิภาพสูงที่มาพรอมกับตัวแปลงสัญญาณประ
สิทธิภาพเหนือชั้น 8 ตัว 
ทวีตเตอรและวูฟเฟอรไดรับการออกแบบมาเฉ
พาะสําหรับผลิตภัณฑอันโดดเดนนี้และยังมีแรง
ผลักที่สูงอีกดวย 
ซ่ึงสงผลใหไดเสียงแบบไดนามิกที่นาประทับใจ
ในทุกระดับการฟง 
เสียงเพลงที่ถายทอดถึงเปยมดวยชีวิตชีวา 
เปนแบบไดนามิก 
และชวนเพลิดเพลินในทุกสถานการณ

การสตรีมเพลงไรสาย

Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายชวงสั้นที่มีสัญญ

าณแรงและประหยัดพลังงาน 
เทคโนโลยีนี้ชวยใหการเชื่อมตอไรสายกับอุปกร
ณ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ Bluetooth 
อื่นๆ เชน สมารทโฟน 
แท็บเล็ตหรือแมแตแลปทอปเปนเรื่องงาย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง 
เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไรสายไดงายๆ 
บนลําโพงนี้

ชองตอ USB

ลําโพงนี้นําเสนอ พอรต USB 
หากแบตเตอรี่ของสมารทโฟนของคุณหมดไมว
าในขณะอยูที่บานหรือระหวางเดินทาง 
ลําโพงพกพานี้ใหคุณสามารถถายโอนแบตเตอรี่
ที่จัดเก็บอยูในลําโพงไปยังอุปกรณมือถือของค ุ
ณได

ระดับไฟแบตเตอรี่

เพียงแคสัมผัสลําโพงเบาๆ 
ระดับไฟแบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้น
P9WHT/98
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ความสามารถในการใชรวมกันได
• iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3rd generation หรือใหมกวา
• แท็บเล็ต Android และสมารทโฟน: ผานการรับรอง
• อุปกรณอื่นๆ ที่สามารถใช Bluetooth ได: 

ผานการรับรอง
ลําโพง
• การเพิ่มประสิทธิภาพลําโพง: ตัวใหเสียงเบสของ 

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

วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียงขนาด 4 x 2"
• กําลังขับ (RMS): 20W
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: อะแดปเตอร AC-DC, 

คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว, ใบรับประกัน, 

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

หรือ 30 ฟุต
• สัญญาณเสียงเขา (3.5 มม.): ผานการรับรอง
• การชารจ USB: ผานการรับรอง
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ (WxDxH): 287 x 63 x 127 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ (กวาง x ลึก x สูง): 326 x 101 x 224 

มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion (ภายในตัว)
• เวลาใชงานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
•

P9WHT/98

รายละเอียดเฉพาะ
ลําโพงพกพาแบบไรสาย
Bluetooth
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