
 

 

Philips Fidelio
Ηχείο σύνδεσης

SBD7500
Πάθος με τον ήχο

Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια
Μικρή και απόλυτα φορητή αλλά παράλληλα εξαιρετική σε απόδοση, αυτή η συσκευή είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για ταξίδια. Αναπαράγει πραγματικά δυναμικό ήχο από το iPhone/ iPod 
σας, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε υπέροχη μουσική, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ήχος που σας συνεπαίρνει
• Τεχνολογία wOOx για πλούσια και ακριβείας μπάσα χωρίς παραμόρφωση
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Κατασκευασμένο ειδικά για ταξίδια
• Κομψή, λεπτή και συμπαγής σχεδίαση ώστε να ταιριάζει σε κάθε χαρτοφύλακα

Πραγματικά φορητό και ευέλικτο
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
• Ανακαλύψτε και μοιραστείτε με τους φίλους σας μουσικά κομμάτια και άλλες δυνατότητες, 
μέσω της δωρεάν εφαρμογής Fidelio



 Τεχνολογία wOOx

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική 
ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να 
ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα 
σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο 
ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων 
συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή 
μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του 
κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως 
συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και 
ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η 
τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά 
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του 
πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει 
ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 

της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Δωρεάν εφαρμογή Fidelio στο App 
Store

Η δωρεάν εφαρμογή Fidelio από τη Philips 
προσφέρει στο σύστημα Fidelio πολλές 
εκπληκτικές, αποκλειστικές δυνατότητες. 
Ακούστε τις αγαπημένες σας ραδιοφωνικές 
εκπομπές, ανακαλύψτε νέα μουσικά κομμάτια σε 
χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
από ολόκληρο τον κόσμο, περιηγηθείτε στη 
μουσική σας συλλογή και μοιραστείτε με τους 
φίλους σας ό,τι ακούτε, μέσω του Facebook και 
του Twitter. Με το πάτημα ενός κουμπιού, έχετε 
άμεσα λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε αρχείο 
μουσικής ή για τα κομμάτια που μεταδίδονται από 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στη λειτουργία 
Ρολογιού, η εφαρμογή σάς επιτρέπει να ορίζετε 
πολλαπλούς, προσαρμοσμένους μουσικούς ήχους 
αφύπνισης και σας παρέχει ενημερωμένες 
προβλέψεις καιρού. Αποκτήστε την εφαρμογή 
από το App Store και ανακαλύψτε περισσότερα.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Τεχνολογία 

wOOx™
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
• Ισχύς: 10 W RMS

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC, 
καλώδιο MP3 Link

Ευκολία
• Συσκευή φόρτισης: iPhone, iPod

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: μπαταρία, 100 - 240V 

AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 ώρ.

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod με 
έγχρωμη οθόνη, iPod classic, iPod nano 1ης 
γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης 
γενιάς, iPod touch, iPod nano 4ης γενιάς, iPod 
touch 2ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod 
touch 2ης γενιάς 8/16/32GB, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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