Philips Fidelio
A2 draadloze HiFiontvanger

• Versterker

AW2000

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.
Bezeten van muziek
Dankzij een vermogen van 100 W brengt de draadloze Philips Fidelio HiFi-ontvanger high
fidelity-muziek naar uw luidsprekers. U kunt nu uw draagbare Android- of Apple-apparaat
gebruiken om te browsen, te streamen en af te spelen.
Upgrade uw luidsprekers met draadloos HiFi
• Ingebouwde versterker voor de beste bijpassende geluidskwaliteit
• 2x50 W RMS/ 100 W totaal vermogen
• Subwoofer-uitgang voor aansluiting van een subwoofer voor diepere bassen
• Lijn-in-verbinding
Geniet draadloos van al uw muziek
• Stream draadloos muziek vanaf uw mobiele apparaat of PC
• Duizenden gratis internetradiozenders
• Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten
Intuïtief en gebruiksvriendelijk
• Bedien uw muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio
• Snelle toegang tot voorkeurzenders
• Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
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A2 draadloze HiFi-ontvanger
Versterker

Kenmerken
AirStudio-app

Specificaties
Internetradiozenders

Geluid

• Muziekvermogen: 100W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Audioweergave

Met AirStudio kunt u muziek van een mobiel
apparaat, zoals uw smartphone of tablet, naar de
draadloze HiFi-luidspreker streamen. De app is
beschikbaar in de Apple App store en via Google
Play, en detecteert automatisch mobiele en andere
compatibele apparaten die op uw Wi-Fithuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct
toegang hebt tot uw muziek. Bedien
afspeelmogelijkheden, volume, geluidsinstellingen, en
ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk
apparaat, waar dan ook.

Nu kunt u van alle soorten muziek over de hele
wereld op de hoogte blijven. Stem af op meer dan
30.000 internetradiozenders en breid uw
mogelijkheden voor muziekgenot uit.

Draadloos muziek streamen

Online muziekservice

• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC
(m4A), eAAC+, FLAC
• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• Muziekstreaming: Internetradio, Muziekdiensten,
PC/Mac, Smartphone/Tablet
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)

Connectiviteit

• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN
(802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos
LAN (802.11b)
• Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits,
WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3
Link, Analoge audio-ingang (L/R), Digitale coaxiale
ingang, Digitale optische lijningang, Subwoofer uit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

• Voorkeuzetoetsen voor internetradio

Een abonnement op onlinemuziekdiensten afsluiten
is een van de beste manieren om toegang te krijgen
tot een breed muziekaanbod, waaronder de
nieuwste releases. U heeft dan ook altijd en overal
toegang tot muziek, zolang er maar een
internetverbinding is. Met de draadloze HiFi van
Philips hoeft u niet eens uw computer aan te zetten
om van onlinemuziekdiensten te genieten.

Stream al uw muziek draadloos vanaf uw
smartphone, tablet of computer - waar in huis u
maar wilt. De Fidelio draadloze HiFi beschikt over de
AirStudio-app, in zowel een versie voor Android als
een voor Apple-apparaten, waarmee u alle muziek
die in uw mobiele apparaat is opgeslagen draadloos
kunt delen, en er thuis in HiFi-geluid van kunt
genieten. De Fidelio beschikt ook over
MediaManager, software geschikt voor PC en Mac,
waarmee u eenvoudig toegang heeft tot de gehele
muziekbibliotheek op uw computer. Kies
eenvoudigweg de mappen die u wilt openen of delen,
of laat MediaManager uw iTunes™muziekbibliotheek automatisch importeren.

App voor smartphone/tablet

• Naam app: AirStudio, gratis te downloaden via de
Apple App store/Google Play

Software

• Philips Media Manager

Accessoires

• Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Duits,
Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins,
Portugees, Deens, Russisch, Pools (online
beschikbaar)
• Garantiekaart: Garantiekaart
• AC/DC-adapter: 110 - 240 V
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids,
Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 220 x 220 x 56 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 338 x 265 x 120
mm
• Brutogewicht: 3 kg
• Nettogewicht: 2 kg
•
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