
 

 

Philips Fidelio
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC
USB-portti lataamiseen
Ladattava akku
20 W, stereoääni ja 
bassoelementti
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ulluna ääneen
ilipsin langattomassa Fidelio-kaiuttimessa on tehoa. Kannettavassa kaiuttimessa on upea, 
lkeä ja dynaaminen ääni ja se on täydellinen kumppani kotiin tai matkalle. Musiikin 
unteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetoothin kautta.

Verraton äänenlaatu
• Pehmeät diskanttikalotit antavat laajan ja luonnollisen äänen
• Bassokaiuttimien wOOx-tekniikka tuottaa vakaan, uskomattoman syvän bassoäänen
• Optimoitu jakotaajuussuodatin - luonnollinen sävytasapaino
• Tehokas vahvistin tarjoaa mahtavan äänenvoimakkuuden ja dynamiikan
• Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Suunniteltu mukaan otettavaksi
• Huippumuotoilua puusta ja alumiinista
• Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa

Erittäin monipuolinen
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen
• Akun varaus näytetään automaattisesti kaiutinta kosketettaessa
• Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin



 Luotettava Bluetooth®

Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-
suoratoistoa entisestään. Tavallinen 
Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, 
koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on 
tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Philipsin 
kaiutin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta 
(aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka 
ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. 
Yhteensopiva sekä uusien Android™- että 
Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja 
muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama 
äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton 
musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin 
napauttamalla NFC-yhteensopivalla 
älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen 
NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-
pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin 
suoratoisto.

Pehmeät diskanttikalotit

Pehmeiden diskanttikalottien ansiosta korkeat 
taajuudet ovat erittäin tarkat. Philip käytti 
tekniikkaa ensimmäisten joukossa 1960-luvulla, 
ja sitä on sen jälkeen käytetty suurimmassa 
osassa korkealaatuisia kaiutinlaatikoita. Avoin 
tilaääni on myös paljolti kalottien ansiota. Ne 
tarjoavat suuntaamattoman ja häiriöttömän 
äänen verrattuna ainoastaan koko alueen 
elementtejä hyödyntäviin järjestelmiin. Ääni on 
laaja ja luonnollinen kaikkialla kuuntelualueella.

Kaiuttimet ja wOOx-tekniikka
Pienestä äänenvoimakkuudesta huolimatta 
bassoäänet ovat vankkoja ja yllättävän syviä, 
joten voit nauttia kaikenlaisesta musiikista. 
Tämän mahdollistavat kahden tehokkaan 
bassokaiuttimen ja yhden laajan alueen 
kanavakohtaisen passiivielementin yhdistelmä. 
Jäykkä kotelo ei päästä bassoenergiaa hukkaan. 
Passiivielementin suuri liikemassa mahdollistaa 
järjestelmän säätämisen erittäin matalalle 
taajuudelle, 80 Hz:iin, ilman että 
refleksimuotoilulle tyypillisiä ilmapyörteitä 
syntyy. Tunne musiikin rytmi. Älä hukkaa 
iskuakaan.

Optimoitu jakotaajuussuodatin
Akustiikkainsinöörimme työskentelivät yötä 
päivää jakotaajuussuodattimen optimoinnin 
parissa varmistaakseen, että ääni on 
mahdollisimman luonnollinen erilaisissa 
akustisissa ympäristöissä. Äänet pysyvät 
kirkkaina ja luonnollisina pienistä huoneista 
avoimeen tilaan, pehmeästä kuuntelutasosta 
täyteen äänenvoimakkuuteen, eikä ääni ole liian 
voimakas ja väsyttävä edes suurella 
kuunteluvoimakkuudella. Voit kuunnella 

suosikkimusiikkiasi tuntikausia ja haluat aina 
vain lisää.

Tehokas vahvistin
Tehokkaan vahvistimen ja kahdeksan 
huippumuuntimen ansiosta äänenvoimakkuus 
ja dynamiikka ovat mahtavia. Tässä 
ainutlaatuisessa tuotteessa on räätälöidyt 
diskantti- ja bassokaiuttimet, joiden korkea 
tehokerroin tuottaa dynaamisen ja vaikuttavan 
äänen kaikilla kuunteluvoimakkuuksilla. 
Musiikki on elävää, dynaamista ja nautittavaa 
kaikissa olosuhteissa.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB-portti

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten jos 
älypuhelimestasi loppuu akku joko kotona tai 
liikkeellä ollessasi, voit siirtää kannettavan 
kaiuttimen akunvarausta mobiililaitteeseesi.
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Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
• muu Bluetooth-laite
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi
• Bluetooth aptX -tuki: streaming
• Tukee AAC-musiikkitoistoa

Kaiuttimet
• Kaiutinparannukset: wOOx-bassoelementti
• Kaiutinelementit: 2 x 3/4" pehmeä diskanttikalotti, 

4 x 2" koko äänialueen bassokaiutin
• Lähtöteho (RMS): 20 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pika-

asennusopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen 
takuuvihko

Liitännät
• NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee 

Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 
8:aa ja uudempia

• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• USB-lataus
• Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys
• USB-portti: mobiililaitteen lataamiseen (5 V, 1 A)

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 287 x 63 x 127 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 326 x 101 x 224

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
• Pariston tyyppi: Litiumioni (kiinteä)
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 h
•
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