
 

 

Philips Fidelio
Reproduktor pre domáce 
kino
5.1 kanálový bezdrôtový 

subwoofer

Bluetooth® s kompresiou aptX a 
AAC
1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC
Technológia Microbeam

B1

M
Ú
Mi
ma
a č
alý, ale silný
žasný zvuk ako v kine
niatúrny reproduktor Philips Fidelio B1 so zvukom ako v kine prináša v pozoruhodne 
lom balení silný, realistický a pohlcujúci zvuk. Vďaka možnosti bezdrôtového pripojenia 
istému dizajnu bez zbytočností prirodzene zapadne do ktoréhokoľvek domáceho kina.

Silný zvuk, kompaktný tvar
• Technológia Microbeam prináša skutočne podmanivý zvuk
• Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W
• 5.1-kanálový zvukový výstup
• Vďaka výškovým zvukovodom počujete každý detail
• Štíhly kompaktný subwoofer zaručuje hlboké, mohutné basy
• Hyperklopový reproduktor optimalizuje priestorový efekt zvuku
• Dolby Digital a DTS

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• Pripojte sa k jednému vstupu HDMI a získajte skvelú kvalitu obrazu a zvuku

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Úžasne kompaktný a priestorovo úsporný
• Tenký bezdrôtový subwoofer je možné umiestniť zvisle aj vodorovne
• Zreteľné zobrazenie hodín



 Technológia Microbeam

Technológia Microbeam umožňuje vytvoriť 
mohutný a precízny zvuk pri zachovaní 
kompaktných rozmerov. Štyri mimoriadne 
citlivé budiče (dva po bokoch a dva v strede) 
sú rozmiestnené navzájom do kríža, aby tak 
umožnili prúdenie zvuku naprieč zvukovým 
priestorom v rozsahu 180 stupňov s veľmi 
širokou zónou ideálneho zvuku. Výsledkom je 
kompaktný a dynamický reproduktor 
domáceho kina, ktorý vás vtiahne hlbšie do 
srdca diania.

Výškový zvukovod

Výškové zvukovody umiestnené v hornej časti 
reproduktora dodávajú zvuku väčšiu iskru a hi-
fi kvalitu. Každý zvukovod pozostáva z jedného 
výškového reproduktora s mäkkou kužeľovou 
klenbou so systémom neodýmiového magnetu, 

ktorý disponuje vlastným zosilňovačom 
a ladením. Priemery 18 otvorov rozložených 
naprieč zvukovodom sa postupne zväčšujú, čo 
umožňuje zaručiť jednotnú úroveň výstupu 
jednotlivých otvorov. Výsledkom je fakticky 
celý rad výškových reproduktorov, kde každý 
z otvorov pôsobí ako jeden samostatný 
výškový reproduktor, vydáva 
vysokofrekvenčný zvuk smerom k stenám 
a odráža zvuk k poslucháčovi.

5.1-kanálový zvukový výstup
Systém B1 je vybavený 5.1 kanálmi so 
6 vstavanými zosilňovačmi, vďaka ktorým 
prináša úžasnú kvalitu zvuku. Tento 5.1-
kanálový systém využíva rovnaké kanály 
a konfiguráciu reproduktorov: predný ľavý 
a pravý, stredný kanál, dva priestorové kanály 
a subwoofer. Podporuje aj štandard Dolby 
digital pro-logic 2.

Štíhly kompaktný subwoofer
Veľké subwoofery zaberajúce množstvo 
priestoru sú minulosťou. Pri hĺbke len 86 mm 
je tento model nenápadný a ľahko ho 
umiestnite do zostáv domácich kín 
najrôznejších rozmerov. Menšie rozmery však 
neznamenajú žiadny kompromis, pokiaľ ide 
o zvuk. Tento kompaktný subwoofer využíva 
ozvučnicu so 6-radovou pásmovou priepusťou 
so zabudovaným reproduktorom, ktorý sa 
pomocou dvoch hlbokotónových trubíc ladí na 
rôzne frekvencie, čím umožňuje širší 
frekvenčný rozsah.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

K dispozícii jeden vstup HDMI
Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo 
čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk 
jednoduchým pripojením zvukového výstupu 
HDMI na prehrávači do prijímača AV so 
zobrazením 2D.

Dolby Digital a DTS
Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej 
hudby a filmov maximum. Aj stereofonická 
hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital 
a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú 
digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš 
reproduktor domáceho kina vytvára skutočne 
úchvatný priestorový zvuk.
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Hlavné prvky
Reproduktor pre domáce kino
5.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC, Technológia Microbeam
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Virtuálny priestorový zvuk

• Zvukový systém: DTS Digital Surround, zvuk 
Dolby Digital

• Výstupný výkon subwoofera: 200 W
• Výstupný výkon reproduktora: 120 W
• Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Zvukový vstup, 
konektor 3,5 mm, USB

• Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-
X a AAC

• Integrované pripojenia: Bluetooth APT-X

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Prechod signálu prostredníctvom diaľkového 
ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 

pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Rozmery balenia
• EAN: 48 95185 62216 3
• Rozmery balenia (Š x V x H): 74,5 x 17 x 50,3 cm
• Hmotnosť brutto: 10,8 kg
• Hmotnosť netto: 8,03 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 2,77 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• EAN: 48 95185 62216 3
• Hmotnosť brutto: 10,8 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 74,5 x 50,3 x 17 cm
• Počet používateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 2,77 kg
• Hmotnosť netto: 8,03 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Reproduktory
• Budiče na reproduktore Soundbar: 6 dráhových 

budičov
• Ovládač subwoofera: Subwoofer so 6-radovou 

pásmovou priepusťou
•
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Technické údaje
Reproduktor pre domáce kino
5.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC, Technológia Microbeam
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