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xa cinema nano Philips Fidelio B1 oferă un sunet puternic, realist, captivant, într-un 
balaj incredibil de mic. Cu conectivitate wireless şi design ordonat, se potriveşte 
rfect în orice mediu home cinema.

Sunet puternic, formă compactă
• Tehnologia Microbeam oferă un sunet cu adevărat captivant
• Ieșire sunet puternică de 320 W
• Ieșire a sunetului pe 5.1 canale
• Ghidul de undă pentru tweeter îţi permite să auzi fiecare detaliu
• Subwooferul subţire și compact asigură un bas profund și puternic
• Boxele hiper-cardioide optimizează efectele sunetului surround
• Dolby Digital și DTS

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• Conectează la o HDMI pentru imagine excepţională și sunet de calitate

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Uimitor de compact și eficient din punct de vedere al spaţiului
• Subwoofer subţire wireless pentru amplasare verticală și orizontală
• Afișaj cu ceas clar



 Tehnologie Microbeam

Tehnologia Microbeam permite furnizarea unui 
sunet puternic, precis dintr-o formă mică, 
compactă. Cele patru drivere de înaltă 
sensibilitate (două pe laterale și două pe 
centru) sunt aranjate într-o configuraţie cu 
semnale încrucișate, permiţând sunetului să 
radieze la 180 de grade de jur împrejurul 
ambianţei sonore, cu un punct optim foarte 
larg. Efectul este o boxă compactă, dinamică 
pentru home cinema, care te captează în 
acţiune și mai profund.

Ghid de undă pentru tweeter

Două ghiduri de undă pentru tweeter situate în 
partea superioară a boxei adaugă mai multă 
strălucire sunetului cu calităţi hi-fi. Fiecare ghid 

de undă constă într-un tweeter moale în formă 
de dom, cu sistem de magneţi din neodim, care 
funcţionează cu un amplificator și un tuner 
dedicate. Cele18 găuri de la un capăt la altul al 
ghidului de undă au diametre care se măresc, 
pentru a asigura un nivel de ieșire constant de 
la fiecare gaură. Rezultatul este o matrice 
virtuală de tweetere, în care fiecare gaură se 
comportă ca un singur tweeter, proiectând 
frecvenţe înalte înspre pereţi și reflectând 
sunetul către ascultător.

Ieșire a sunetului pe 5.1 canale
B1 este echipat cu 5.1 canale cu 6 
amplificatoare încorporate pentru a oferi o 
calitate excelentă a sunetului. Aceste sisteme 
5.1 utilizează aceleași canale de difuzor și 
configuraţie, având o parte frontală stânga și 
dreapta, un canal central, două canale de 
surround și un subwoofer. Acesta acceptă 
Dolby Digital pro-logic 2.

Subwoofer subţire și compact
Transformă subwooferele mari, care ocupă 
spaţiu în dispozitive de domeniul trecutului. Cu 
o înălţime de doar 86 mm, este discret și ușor 
de amplasat în configuraţii de home cinema de 
orice dimensiuni. Iar dimensiunea mai redusă 
nu presupune compromiterea sunetului. 
Subwooferul compact folosește un design de 
racetrack cu trecere de bandă de al 6-lea grad 
și un difuzor intern care este reglat la diferite 
frecvenţe de două tuburi de bas, permiţând 
utilizarea unei frecvenţe mai largi.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de 
muzică wireless

O intrare HDMI disponibilă
Bucură-te de redare 3D profundă și sunet 5.1 
sau 7.1 de claritate excepţională conectând pur 
și simplu o ieșire audio HDMI a playerului la 
conectorul receptorului AV non-3D.

Dolby Digital și DTS
Treceţi la sistemul digital și bucuraţi-vă de 
muzica și filmele preferate. Chiar și muzica 
stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și 
DTS Digital Surround îmbunătăţesc muzica și 
clipurile video digitale, astfel încât să beneficiaţi 
de un sunet surround cu adevărat copleșitor în 
boxele de pe sistemul dvs. home cinema.
B1/12

Repere
Boxă cinema Nano
Subwoofer wireless 5.1 CH Bluetooth® aptX și AAC, 1 intrare HDMI și ieșire HDMI ARC, Tehnologie Mi-
crobeam



Data apariţiei 2017-02-14

Versiune: 7.2.9

12 NC: 8670 001 36678
EAN: 48 95185 62216 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Sincronizare audio, Echilibrare automată a 
volumului, Sunet Virtual Surround

• Sistem audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Putere de ieșire subwoofer: 200 W
• Putere de ieșire difuzor: 120 W
• Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Conectivitate
• Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire 

HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Audio cu mufă 
de 3,5 mm, USB

• Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC
• Conexiuni integrate: Bluetooth APT-X

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mapare intrare audio automată, Telecomandă-
Trecere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de 

alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice 
și privind siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 

internaţională

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95185 62216 3
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

74,5 x 17 x 50,3 cm
• Greutate brută: 10,8 kg
• Greutate netă: 8,03 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 2,77 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• EAN: 48 95185 62216 3
• Greutate brută: 10,8 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 74,5 x 50,3 x 17 cm
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 2,77 kg
• Greutate netă: 8,03 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Difuzoare
• Drivere pentru fiecare Soundbar: 6 drivere 

racetrack
• Difuzor subwoofer: Subwoofer cu trecere de 

bandă de al 6-lea grad
•

B1/12

Specificaţii
Boxă cinema Nano
Subwoofer wireless 5.1 CH Bluetooth® aptX și AAC, 1 intrare HDMI și ieșire HDMI ARC, Tehnologie Mi-
crobeam

http://www.philips.com

