
 

 

Philips Fidelio
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth® og NFC
USB-port til opladning
Genopladeligt batteri
20 W, stereoanlæg med 
basmembran
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n trådløse bærbare Philips Fidelio-højttaler giver en fantastisk, klar og dynamisk lyd 
de i hjemmet og på farten. Nyd din musik uden forstyrrelser med trådløs streaming af 
sik via Bluetooth.

Lydkvalitet uden sidestykke
• Soft Dome-diskanthøjttalere til bred og naturlig lyd
• Basenheder og wOOx-teknologi til solid, forbløffende dyb bas
• Optimeret krydsfilter til en meget naturlig tonebalance
• Forstærker med høj ydeevne for fantastisk lydstyrke og dynamik
• Bluetooth®-musikstreaming (aptX® og AAC) i hi-fi-kvalitet

Skabt til rejser
• Førsteklasses design i naturligt træ og aluminium
• Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten

Avanceret alsidighed
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
• Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
• USB-port til opladning af alle mobile enheder
• Batteriniveauet vises automatisk, når højttaleren berøres
• Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder



 Hi-Fi Bluetooth®

Med avanceret teknologi løftes lyden, der 
streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. 
Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, 
som er bygget til almindelig lydtransmission, så 
lytterne sommetider ender med at blive 
skuffede og utilfredse. Philips-højttaleren er 
derimod forsynet med trådløs Bluetooth®-hi-
fi-teknologi (aptX® og AAC), så du får en 
fyldig, kraftfuld og krystalklar lyd. Idet den er 
kompatibel med både de nyeste Android™- og 
Apple iOS-smartphones, tablets og andre 
enheder kan Philips nu levere den lydkvalitet, 
du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så 
godt.

NFC-teknologi

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med 
enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Du skal blot trykke den 
NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod 
NFC-området på en højttaler for at aktivere 
højttaleren, starte Bluetooth-parring og 
begynde at streame musik.

Soft Dome-diskanthøjttalere

Takket være brugen af Soft Dome-
diskanthøjttalerne er høje frekvenser meget 
detaljerede og præcise. Dette er en teknologi, 
der blev udviklet af Philips i 1960'erne, og som 
siden er blevet brugt i langt de fleste 
avancerede højttalerbokse. Den meget åbne 
rumvirkning er også et resultat af disse 
diskanthøjttalere, der udmærker sig ved meget 
lav retningsvirkning og forvrængning. I forhold 
til systemer, der kun anvender fuldspektrede 
drivere, er lyden bred og naturlig fra alle steder 
i lytteområdet.

Basenheder og wOOx-teknologi
På trods af en meget kompakt akustisk 
lydstyrke er bassen solid og overraskende dyb, 
hvilket gør det muligt at nyde alle typer musik. 
Dette sker ved en kombination af en kraftfuld, 
fuldspektret basenhed og én passiv membran 
med stort område pr. kanal, alt sammen i en 
kompakt indpakning, der ikke mister bassens 
energi. Den passive membrans store 
bevægelsesmasse gør det muligt at indstille 
systemet til en meget lav frekvens på 80 Hz, 
mens man samtidig forhindrer den 
luftturbulens, der ellers ses i forbindelse med 
et bærbart design. Føl musikkens rytme og gå 
ikke glip af et eneste taktslag.

Optimeret krydsfilter
Vores akustikingeniører har brugt dage og 
nætter på at optimere krydsfilteret for at sikre, 
at lyden forbliver så naturlig som mulig i meget 
forskellige akustiske miljøer. Fra små rum til 
åbne områder, fra bløde lytteniveauer til 
maksimal lydstyrke, er stemmerne klare og 
naturlige, og lyden er hverken aggressiv eller 
trættende, selv ved høje lytteniveauer. Så du 
kan lytte i timevis og blive ved med at have lyst 
til at lytte til mere af din yndlingsmusik.

Forstærker med høj ydeevne
Lydstyrken og dynamikken er fantastisk, takket 
være en forstærker med høj ydeevne, 
kombineret med 8 højeffektive transducere. 
Diskanthøjttalerne og basenhederne er blevet 
skræddersyet til dette unikke produkt og har 
en høj kraftfaktor, der giver en lyd, der er 
dynamisk og imponerende på alle 
lytteniveauer. Musikken er livlig, dynamisk og 
en ren nydelse i alle situationer.

Trådløs musikstreaming

Bluetooth er en trådløs 
kommunikationsteknologi med kort 
rækkevidde, der er både robust og 
energibesparende. Teknologien gør det nemt 
at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/
iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. 
smartphones, tablets eller endda bærbare 
computere. Så kan du nemt og trådløst nyde 
din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på 
denne højttaler.

USB-port

Denne højttaler har en USB-port, så hvis din 
smartphone er ved at løbe tør for batteri enten 
hjemme eller på farten, giver denne bærbare 
højttaler dig mulighed for at overføre det 
batteri, der er lagret i højttaler til din mobile 
enhed.
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Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generation eller nyere
• Android-tablets og -smartphones
• andre Bluetooth-aktiverede enheder
• fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller 

derunder
• Understøtter Bluetooth-aptX: streaming
• Understøtter AAC-musikafspilning

Højttalere
• Højttalerfunktioner: wOOx-basmembran
• Højttalerdrivere: 2 x 3/4" Soft Dome-

diskanthøjttaler, 4 x 2" fuldspektret basenhed
• Udgangseffekt (RMS): 20 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Quick 

Install Guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder
• NFC: Tryk for at parre med Bluetooth; fungerer 

med Android 4.0 eller nyere og Windows-
mobiltelefon 8 eller nyere

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
• USB-opladning
• Lydindgang (3,5 mm)

Komfort
• USB-port: til opladning af mobilenhed (5 V, 1 A)

Mål
• Produktmål (B × D × H): 287 x 63 x 127 mm
• Emballagemål (B x D x H): 326 x 101 x 224 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Batteritype: Li-ion (indbygget)
• Drifttid på batteri: 8 t
•
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