
 

 

Philips Fidelio
draadloze draagbare 
luidspreker

• Bluetooth
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zeten van muziek
 hoogwaardige Philips Fidelio draadloze luidspreker neemt u overal mee naartoe. De luidspreker 

duceert geweldig helder en dynamisch geluid, en is ideaal voor zowel thuis als onderweg. Bovendien 

nt u muziek draadloos streamen via Bluetooth, dus u geniet probleemloos overal en altijd van uw 

ziek.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit
• Zachte dome-tweeters voor breed en natuurlijk geluid
• Woofers en wOOx-technologie voor stevige, verbazingwekkend diepe basgeluiden
• Geoptimaliseerd crossoverfilter voor een heel natuurlijke toonbalans
• Hoogwaardige versterker met een geweldig volumebereik en goede dynamiek

Ontworpen voor onderweg
• Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout en aluminium
• Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Geavanceerde veelzijdigheid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
• Batterijniveau wordt automatisch weergegeven wanneer luidspreker wordt aangeraakt
• Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat



 Zachte dome-tweeters

Dankzij de toepassing van zachte dome-
tweeters zijn hoge frequenties heel 
gedetailleerd en precies. Dit is een technologie 
die door Philips in de jaren zestig werd 
geïntroduceerd en die sindsdien wordt 
gebruikt in het overgrote merendeel van 
hoogwaardige luidsprekerboxen. De heel open 
ruimtelijke weergave is ook in hoge mate te 
danken aan deze tweeters, die worden 
gekenmerkt door een heel lage directiviteit en 
vervorming. Vergeleken met systemen waarin 
alleen drivers met een volledig bereik zijn 
toegepast, is het geluid wijds en natuurlijk, 
vanuit elke luisterpositie in de omgeving.

Woofers en wOOx-technologie
Ondanks een heel compact akoestisch volume 
is de bas stevig en verrassend diep, waardoor 
het mogelijk wordt om van alle soorten muziek 
te genieten. Dit is mogelijk dankzij een 
combinatie van woofers met groot vermogen 
en één passieve radiator met grote 
oppervlakte per kanaal, die allemaal binnen een 
heel stijve behuizing zijn ingebouwd, waardoor 
geen basenergie verloren gaat. Door de grote 
bewegende massa van de passieve radiator kan 
het systeem op een heel lage frequentie van 80 
Hz worden afgestemd. Bovendien wordt 
hierdoor luchtturbulentie voorkomen die 
anders zou ontstaan bij een luidspreker met 
poortontwerp. Voel het ritme van de muziek, 
zonder ook maar iets te missen.

Geoptimaliseerd crossoverfilter
Onze akoestische experts zijn dag en nacht 
bezig geweest om het crossoverfilter te 
optimaliseren, zodat het geluid zo natuurlijk 
mogelijk klinkt, in heel diverse akoestische 
omgevingen. Van kleine kamers tot in open 
ruimtes, van zachte luisterniveaus tot aan het 
maximumvolume blijven stemmen helder en 
natuurlijk en klinkt het geluid noch agressief 
noch vermoeiend, zelfs niet bij hoge 
luisterniveaus. Dus u kunt urenlang luisteren 
en nog steeds verlangen naar meer van uw 
favoriete muziek.

Hoogwaardige versterker
Luidheid en dynamiek zijn geweldig, dankzij een 
hoogwaardige versterker die is gekoppeld aan 
8 uiterst efficiënte omvormers. De tweeters 
en woofers zijn beide toegesneden op dit 
unieke product en hebben een krachtige 
impact, wat resulteert in een dynamisch en 
indrukwekkend geluid op alle luisterniveaus. 
Muziek klinkt levendig, dynamisch en 
simpelweg oorstrelend in elke omgeving.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 
andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 

luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

USB-poort

Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als 
de batterij van uw smartphone thuis of 
onderweg leeg raakt, kunt u met deze 
draagbare luidspreker de in de luidspreker 
opgeslagen batterijkracht overbrengen naar 
uw mobiele apparaat.

Batterijniveau

Raak de luidspreker licht aan en het 
batterijniveau wordt weergegeven.
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Kenmerken
Draadloze draagbare luidspreker
Bluetooth



Publicatiedatum  
2013-07-25

Versie: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96393
EAN: 08 71258 16628 44

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
• Luidsprekerdrivers: zachte dome-tweeters van 2 x 

3/4 inch, woofer van 4 x 2 inch met volledig bereik
• Uitgangsvermogen (RMS): 20W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle 

installatiehandleiding, Garantiecertificaat, 
Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Opladen via USB

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 287 x 63 x 127 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 326 x 101 x 224 

mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8 u
•
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Specificaties
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