
 

 

Philips Fidelio
Trådløs subwoofer

Maks. 420 W. 8" woofer
Doble wOOx-passive radiatorer
Philips trådløst hjemmesystem
Bærekraftig Muirhead-skinn

TAFW1
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l kraften i hver dramatiske bevegelse, hver kulminerende scene og hver rytme. Denne 
elio FW1-subwooferen gir deg bass med fantastisk kontroll, som vekker effekter til live 
 beriker roligere scener og musikk. Forbered deg på å bli rørt.

Gi underholdningen lyden den fortjener
• Philips Fidelio FW1. Nervepirrende bass for film og musikk
• Fyldige, dype, perfekt kontrollerte lave frekvenser
• Maks. 420 W. 8" woofer. Doble wOOx-passive radiatorer
• Avansert passiv radiatorutforming
• Ingen forvrengning – selv ved høyt volum

En sømløs opplevelse
• Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi
• Intelligent bass. Fordyp deg mer. Hør mer
• Optimaliserer ytelsen til utvalgte Philips-TV-er og -lyd
• RCA-tilkobling. Koble til flerkanalsforsterkere med mer

Nydelig Fidelio-design
• Oppsiktsvekkende design
• Muirhead-skinn med topp i børstet metall
• Dimensjoner: 240 x 472 x 400 mm



 Nervepirrende bass

Denne Fidelio FW1-subwooferen gir deg 
nervepirrende bass til filmer, programmer og 
musikk. En nedoverrettet basshøyttaler og avansert 
dobbel passiv radiator sørger for fyldige, perfekt 
tidsinnstilte lave frekvenser som fyller alle rom. Du 
får en helt ny dimensjon til alt du ser eller hører på.

Oppsiktsvekkende design

Denne oppsiktsvekkende FW1-subwooferen 
matcher Fidelio FB1-lydplanken på en vakker måte. 
Skråkanten er trimmet i antrasitt Muirhead-skinn, 
mens toppflaten er i børstet metall. De synlige 
elementene til de doble passive radiatorene er 
detaljert med metallmateriale, som lett fanger opp 
lyset.

Philips trådløst hjemmesystem

Med denne Play-Fi-kompatible FW1-subwooferen 
kan du skape den perfekte hjemmekinolyden. Koble 

til en Fidelio-lydplanke for å gjøre effekten av filmer 
og musikk dypere med perfekt kontrollert bass – 
uten forvrengning, selv ved høyt volum. Legg til 
sammenkoblede trådløse høyttalere, og lag et ekte 
surroundlydoppsett.

Intelligent bass

Gode ting skjer når denne Fidelio FW1-subwooferen 
parkobles med en Philips-lydplanke, -høyttalere eller 
-TV*. Subwooferen gjenkjenner hva den er paret 
med, og tar automatisk kontroll over de laveste 
frekvensene, noe som frigjør parede komponenter 
og lar dem konsentrere seg om mellomtoner og 
høye toner. Resultatet er enda mer fylde og flere 
detaljer.

RCA-tilkobling

Koble denne FW1-subwooferen til det eksisterende 
hjemmekinooppsettet, eller til utvalgte TV-er som 
ikke er kompatible med Play-Fi, via RCA-porten.
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Spesifikasjoner
Lyd
• Utgangseffekt (MAKS): 420 W @ 1 % THD
• Utgangseffekt (RMS): 210 W
• Total harmonisk forvrengning: 1 %
• Frekvensområde: 25-150 Hz

Høyttalere
• Subwoofertype: Aktiv, Trådløs subwoofer
• Antall woofere: 1
• Diameter på woofer: 8"
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
• Passive elementer: 2
• Antall lydkanaler: 0,1

Tilkoblingsmuligheter
• DTS Play-Fi-subwooferkanal
• WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Nettverksoppsett: Philips Sound-app, drives av 

DTS Play-Fi, PS Fine Tune-app
• Subwoofer-inngang: 1 x 3,5 mm RCA
• Tilkobling av flere høyttalere
• Scenario med flere høyttalere: surround, 

Gruppering
• Teknologi for flere høyttalere: DTS Play-Fi. Lyd i 

flere rom
• Bluetooth: Nei
• DLNA-standard: Nei
• Smarthjem: Ingen
• Lyd inn: Nei

Kompatibilitet
• Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Anvendelighet
• Kontroller for subwoofer: Forsterkning, overgang, 

fase
• Andre kontroller: Kilde, gjenopprett 

fabrikkinnstillinger
• Lyseffekt: Nei
• Innebygd mikrofon: 0
• Håndfri ringing: Nei

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Standby-strøm for subwoofer: < 0,5 W
• Strømbank: Nei

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, 

Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende 
garantihefte

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 24 x 47,2 x 40 cm
• Vekt: 13,4 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 53 x 56 x 32 cm
• EAN: 48 95229 12737 1
• Bruttovekt: 15,5 kg
• Nettovekt: 13 kg
• Taravekt: 2,5 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
•

* Denne funksjonen fungerer med DTS Play-Fi-kompatible Philips-TV-
er fra 2021 eller nyere.
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