
 

 

Philips Fidelio
Dokovací reproduktor

SBD7500
Posedlost zvukem

Navržen pro cesty
Pokud jde o výkon, kompaktní a velmi snadno přenosný přehrávač není „lehkou váhou“. 
Je navržen pro cestování a vašemu iPhonu/ iPodu dodá zvuk, který je překvapivě silný. Tak 
si můžete užívat skvělou hudbu, ať už budete kdekoli.

Zvuk, který vás uchvátí
• Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Stvořen pro cesty
• Elegantní, tenký a kompaktní design do každé aktovky

Opravdu přenosný a univerzální
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace Fidelio



 Technologie wOOx.

Technologie wOOx představuje revoluční řešení 
konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto 
hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných 
audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, 
basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a 
výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody 
mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová 
konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. 
Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a 
dynamické basy využitím celého prostoru 
reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního 
vjemu.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 

basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Aplikace Fidelio zdarma v obchodě App 
Store

Bezplatná aplikace Philips Fidelio nabízí spoustu 
skvělých a exkluzivních funkcí pro vaše zařízení 
Fidelio. Můžete poslouchat své oblíbené pořady 
v rádiu, objevovat novou hudbu prostřednictvím 
tisíců internetových rádiových stanic na celém světě 
nebo procházet svou hudební sbírku. A to, co právě 
posloucháte, můžete sdílet s přáteli prostřednictvím 
sociálních sítí Facebook a Twitter. Pouhým 
stisknutím tlačítka získáte ihned podrobné informace 
k jakémukoli hudebnímu souboru nebo ke skladbě 
vysílané rádiovými stanicemi. V režimu Hodiny máte 
možnost nastavit přizpůsobené hudební budíky a 
upozornění a máte k dispozici aktualizované zprávy o 
počasí. Stáhněte si tuto aplikaci z obchodu App Store 
a zjistěte více.
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Specifikace
Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Technologie 

wOOx™
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 10 W (RMS)

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: Neodymový magnetický 

systém

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Ano

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm., 

Kabel MP3 Link

Pohodlí
• Nabíječka: iPhone, iPod

Spotřeba
• Napájení: baterie, 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
• Počet baterií: 4
• Výdrž baterie: 8 h

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod s barevným 

displejem, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod 
nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod 
touch, iPod nano 4. generace, iPod touch 
2. generace, iPod nano 5. generace, iPod touch 
2. generace, 8/16/32 GB, iPod 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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