
 

 

Philips Fidelio
Draadloze subwoofer

420 W max. 8 inch woofer
Dubbele passieve wOOx-
radiatoren
Philips Wireless Home System
Duurzaam Muirhead-leer

TAFW1
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emaakt voor basliefhebbers
el de volle kracht van elk dramatisch moment, elke spannende actiescène, elke beat. 
 Fidelio FW1-subwoofer geeft u prachtig gecontroleerde bastonen, waardoor effecten 

t leven komen en stillere scènes en muziek verrijkt worden. Laat u meeslepen.

Geef uw entertainment het geluid dat het verdient
• Philips Fidelio FW1. Sensationeel basgeluid voor films en muziek
• Rijke, diepe, perfect geregelde lage frequenties
• 420 W max. 8 inch woofer. Dubbele passieve wOOx-radiatoren
• Geavanceerd ontwerp met passieve radiatoren
• Geen vervorming, zelfs bij hoge volumes

Een vloeiende ervaring
• Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi
• Intelligente bas. Laat u meeslepen. Hoor meer
• Optimaliseert de prestaties van bepaalde Philips-TV's en -audio
• RCA-aansluiting. Sluit aan op meerkanaals versterkers en meer

Prachtig Fidelio-design
• Opvallende looks
• Afwerking van Muirhead-leer met bovenkant van geborsteld metaal
• Afmetingen: 240 x 472 x 400 mm



 Meeslepende bas

Deze Fidelio FW1-subwoofer geeft films, series en 
muziek een sensationeel basgeluid. Een naar beneden 
gerichte woofer en een geavanceerd design met 
twee passieve radiatoren zorgen voor rijke, perfect 
getimede lage frequenties om elke ruimte mee te 
vullen. Alles waar u naar kijkt of naar luistert krijgt 
een compleet nieuwe dimensie.

Opvallende looks

Deze opvallende subwoofer past perfect bij de 
Fidelio FB1-SoundBar. De rand is afgewerkt met 
antraciet Muirhead-leer en de bovenkant is gemaakt 
van gepolijst metaal. De zichtbare delen van de twee 
passieve radiatoren hebben metallic accenten die het 
licht zachtjes opvangen.

Philips Wireless Home System

Met deze Play-Fi-compatibele FW1-subwoofer kunt 
u uw perfecte home-cinemageluid samenstellen. Sluit 

deze woofer aan op een Fidelio-SoundBar om de 
impact van films en muziek te verdiepen met perfect 
gecontroleerd basgeluid zonder vervorming, zelfs bij 
een hoog volume. Voeg gekoppelde draadloze 
luidsprekers toe voor een echte Surround Sound-
installatie.

Intelligente bas

Er gebeuren interessante dingen wanneer deze 
Fidelio-subwoofer wordt gekoppeld aan een 
SoundBar, luidspreker of TV* van Philips. De 
subwoofer herkent namelijk waar hij mee gekoppeld 
is en neemt automatisch de besturing van de laagste 
frequenties over, zodat gekoppelde componenten 
zich helemaal kunnen richten op de hoge en 
middentonen. Het resultaat: een nog voller en 
gedetailleerd geluid.

RCA-aansluiting

Sluit deze FW1-subwoofer aan op uw bestaande 
home cinema-installatie of op niet-Play-Fi-
compatibele TV's via de RCA-poort.
TAFW1/10

Specificaties
Geluid
• Uitgangsvermogen (MAX): 420 W bij 1% THD
• Uitgangsvermogen (RMS): 210 W
• Totale harmonische vervorming: 1%
• Frequentiebereik: 25 - 150 Hz

Luidsprekers
• Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer
• Aantal woofers: 1
• Diameter woofer: 8 inch
• Subwooferimpedantie: 3 ohm
• Passieve radiators: 2
• Aantal geluidskanalen: 0,1

Connectiviteit
• DTS Play-Fi-subwooferkanaal
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Netwerkinstellingen: Philips Sound-app, Mogelijk 

gemaakt door DTS Play-Fi, PS Fine Tune-app
• Subwoofer-ingang: 1 x 3,5 mm RCA
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Surround, 

Groepering
• Technologie met meerdere luidsprekers: DTS 

Play-Fi Multi-room
• Bluetooth: Nee
• DLNA-norm: Nee
• Smart Home: geen van beide
• Audio in: Nee

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet

Comfort
• Bedieningselementen subwoofer-ingang: 

Versterking, crossover, fase
• Andere bedieningselementen: Bron, 

fabrieksinstellingen herstellen
• Lichteffect: Nee
• Ingebouwde microfoon: 0
• Handsfree bellen: Nee

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stand-byverbruik subwoofer: < 0,5 W
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

24 x 47,2 x 40 cm
• Gewicht: 13,4 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

53 x 56 x 32 cm
• EAN: 48 95229 12737 1
• Brutogewicht: 15,5 kg
• Nettogewicht: 13 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,5 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•

* Deze functie werkt met DTS Play-Fi-compatibele Philips-TV's uit 
2021 of later.
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