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Philips Fidelio B1 nano házimozi-hangsugárzó erőteljes, valósághű, magával ragadó hangot 
tosít – rendkívül kicsi méretben. A vezeték nélküli kapcsolatnak és a kábelrengeteg nélküli 
itelnek köszönhetően bármilyen házimozirendszerhez kiválóan illeszkedik.

Erőteljes hangzás, kompakt forma
• A mikronyaláb technológia valóban magával ragadó hangzást nyújt
• Erőteljes, 320 W-os hangkimenet
• 5.1 csatornás hangkimenet
• A magassugárzó hullámvezető segítségével minden részletet hallhat
• Vékony, kompakt mélynyomó biztosítja a mély, erőteljes basszust
• A hiperkardioid hangszórók optimalizálják a surround hanghatásokat
• Dolby Digital és DTS

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
• Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Rendkívül kompakt és helytakarékos
• Vezeték nélküli mélynyomó függőleges és vízszintes elhelyezéshez
• Könnyen olvasható órakijelző



 Mikronyaláb technológia

A mikronyaláb technológia a kompakt 
kialakításnak köszönhetően erőteljes, pontos 
hangzást tesz lehetővé. A négy nagy 
érzékenységű meghajtó (kettő oldalt, kettő 
pedig középen) keresztsugárzó kialakításban 
helyezkedik el, ezáltal a hang 180 fokban átíveli 
a hangteret egy nagyon széles, ideális hallgatási 
területet hozva létre. A hatás kompakt, 
dinamikus házimozi-hangsugárzó, melynek 
köszönhetően jobban belemerül az 
eseményekbe.

Magassugárzó hullámvezető

A hangsugárzó tetején található két 
magassugárzó hullámvezető ragyogóbb, Hi-Fi 
minőségű hangzást tesz lehetővé. Mindkét 
hullámvezető egy neodímium mágneses 

rendszerrel ellátott puha dóm 
magashangszóróból áll, mely egy külön 
erősítővel és hangolással működik. A 
hullámvezető mentén elhelyezkedő növekvő 
átmérőjű 18 lyuk mindegyike állandó kimeneti 
szintet biztosít. Az eredmény egy valóságos 
magassugárzó-sorozat, ahol minden lyuk 
különálló magassugárzóként viselkedik, nagy 
frekvenciákat kibocsátva a fal felé, a hangot 
pedig a hallgató felé irányítva.

5.1 csatornás hangkimenet
A B1 készülék 5.1 csatornás és 6 beépített 
erősítővel rendelkezik, amelyeknek 
köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít. 
Az 5.1-es rendszer a szokásos 
hangszórócsatornákat és konfigurációt 
használja, rendelkezik bal és jobb elülső (front) 
csatornával, egy középső (center) csatornával, 
két surround csatornával és egy 
mélynyomóval. Támogatja a Dolby Digital Pro-
logic 2 rendszert.

Vékony, kompakt mélynyomó
A nagy, sok helyet elfoglaló mélynyomók ideje 
lejárt. A 86 mm mélységű mélynyomó diszkrét 
és bármekkora házimozi-berendezés 
részeként könnyen elhelyezhető. A kisebb 
méret nem befolyásolja a hang minőségét. A 
kompakt mélynyomó hatodrendű sávszűrős 
racetrack kialakítást alkalmaz egy beépített 
hangszóróval, melyet két basszustölcsér hangol 
különböző frekvenciákra, ezáltal szélesebb 
frekvenciahasznosítást eredményezve.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli 
zenestreameléshez

Egy HDMI bemenet elérhető
Ha csatlakoztatja a lejátszónk 1 HDMI 
audiokimenetét a nem-3D AV receiverhez, 
élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a 
kristálytiszta 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.

Dolby Digital és DTS
Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető 
legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a 
sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, 
mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround 
technológia a digitális zene és videók 
minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen 
surround hangzást kínál az Ön számára.
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, 

Audioszinkron, Automatikus hangerőszint-
kiegyenlítés, Virtuális surround hangzás

• Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 120 W
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 
Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, USB-vel

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth® APT-X 
és AAC

• Integrált csatlakozások: Bluetooth APT-X

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Energiaellátás
• Tápellátás: 110-240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati 

tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, 

Nemzetközi garancialevél

Méret csomagolással együtt
• EAN: 48 95185 62216 3
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

74,5 x 17 x 50,3 cm
• Bruttó tömeg: 10,8 kg
• Nettó tömeg: 8,03 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 2,77 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz
• EAN: 48 95185 62216 3
• Bruttó tömeg: 10,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

74,5 x 50,3 x 17 cm
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 2,77 kg
• Nettó tömeg: 8,03 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

40,8 x 5,67 x 11,5 cm
• Tömeg: 7,56 kg

Hangszórók
• Egy soundbar meghajtói: 6 lóversenypálya alakú 

meghajtó
• Mélynyomó meghajtó: Hatodrendű sávszűrővel 

rendelkező mélynyomó
•
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