
 

 

Philips Fidelio SoundBar
Тонколона SoundBar

4,1-канален безжичен съраунд 

звук

Bluetooth® aptX, AAC и NFC
2 HDMI вход и HDMI извод 
ARC
Калибриране на 
пространството

B5
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т стерео до съраунд звук за секунди
подвижни тонколони
мпактната тонколона Philips Fidelio B5 създава съраунд звук, като използва безжични, 

движни задни високоговорители и събуфър. Мембрани за меломани и пространствено 

ибриране осигуряват динамичен, балансиран звук. Задните високоговорители стават 

зависими за слушане на музика навсякъде.

По-богат звук за телевизия и филми
• Съраунд по заявка – подвижни безжични високоговорители за съраунд звук
• Калибриране на пространството
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук
• Режим за слушане отблизо

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Самостоятелни преносими високоговорители
• Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
• Свържете към HDMI x 2 за отлично качество на картината и звука
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Минималистичен изящен дизайн, подходящ за модерния интериор
• Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели



 Съраунд по заявка

Потопете сетивата си в превъзходен 
съраунд звук, когато пожелаете. Просто 
отделете безжичните високоговорители за 
съраунд звук от десния и левия основен 
модул на високоговорителя и ги поставете в 
задната част на стаята, за да се насладите на 
пълното изживяване на многоканален 
съраунд звук за вашите игри и филми. 
Когато приключите, закрепете отново 
високоговорителите за музика и 
телевизионни предавания. С помощта на 
фирмената технология за безжичен звук и с 
помощта на високоговорителите за съраунд 
звук, работещи на уникална честота, не е 
необходим мрежови интерфейс. Резултатът 
е изцяло безжична система за съраунд звук 
с безупречно качество на звука за музика и 
филми.

Калибриране на пространството

Усъвършенствана функция за калибриране 
на пространството, разработена от нашата 
уникална лаборатория за иновации, 
осигурява възможно най-добрия баланс на 
звука, независимо от това къде в една стая 
са поставени задните високоговорители. 
При задействане тази функция използва 
специално проектиран тонов сигнал, за да 
намерите всеки един от задните 
високоговорители. След това тя използва 

тази информация, за да определи най-
добрия баланс на звука за това разполагане 
на високоговорителите, като регулира звука 
на всеки говорител, така че да съвпадне. 
Това позволява на слушателя да се наслади 
на правилно балансиран звук дори ако 
високоговорителите са поставени извън 
идеалната позиция.

Първокласни меки високоговорители 
за високи честоти
С Crystal Clear Sound на Philips вече ще 
можете да усетите и се насладите на всеки 
звуков детайл - по начина, по който е 
замислен от изпълнителя и режисьора! 
Crystal Clear Sound възпроизвежда звуковия 
източник - екшън филм, мюзикъл или 
изпълнение на живо - достоверно, 
прецизно и без никакво изкривяване. 
Системите за домашно кино на Philips с 
Crystal Clear поддържат аудио обработката 
на минимум, като запазват чистотата на 
оригиналното аудио съдържание. 
Резултатът е чудесна звукова точност за 
вашите уши.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично 
поточно извличане на музика

Самостоятелни преносими 
високоговорители

И двата подвижни задни високоговорителя 
Fidelio B5 имат самостоятелен Bluetooth 
модул, което ги прави напълно 
самостоятелни. Това означава, че те могат 
да бъдат навсякъде – вкъщи или навън, за 
пълна свобода на музикалното изживяване. 
Всеки преносим високоговорител има обща 
изходна мощност от 8 W, за да предоставя 
мощен звук където и да е. С два преносими 
задни говорителя и компактна централна 
тонколона, един блок Fidelio B5 може да 
озвучи три различни места по едно и също 
време.

Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

HDMI x 2
Наслаждавайте се на 3D картина, по-
истинска от самия живот, и на кристално 
чист 5.1 или 7.1-канален звук, просто като 
включите HDMI x 2 аудио изхода на нашия 
плейър към входа на вашия не-3D аудио/
видео приемник.
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Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

103,4 x 7,17 x 15,55 см
• Тегло: 4,49 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

75,7 x 35,7 x 25,2 см
• Нето тегло: 10,2 кг
• Бруто тегло: 12,58 кг
• Тегло на опаковката: 2,38 кг
• EAN: 48 95185 60415 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 76,5 x 26 x 37,1 см
• Нето тегло: 10,2 кг
• Бруто тегло: 13,28 кг
• Тегло на опаковката: 3,08 кг
• EAN: 48 95185 60415 2
• Брой потребителски опаковки: 1

Звук
• Подобрение на звука: Съраунд по заявка, 
Нощен режим, Регулиране на високи и ниски 
честоти, Аудио синхр., Автоматично 
изравняване звук, Филм, Музика, Слушане в 
близко поле, Глас

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров 
обемен звук

• Изходна мощност на събуфъра: 90
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 210 W

• Изходна мощност на високоговорителите: 120

Високоговорители
• Мембрани на съраунд тонколоните: 1 x 3" 
широколентов басов високоговорител

• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 – 150 (-
3dB) Hz

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, 
Басрефлексна система

• Система: 2.1/4.1 система
• Мембрани на Soundbar тонколона: 2" x 3", 2 x 1" 
меки куполни говорители за високи честоти

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), 
Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Аудио вход 3,5 мм 
жак

• Безжични връзки: Bluetooth APT-X и AAC

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• HDMI функции: Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, 
Соево мастило

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 1035 x 70 x 

156 мм
• Тегло на главното устройство: 4,18 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 200 x 510 x 200 мм
• Тегло на събуфъра: 5 кг
• Тегло вкл. опаковката: 16 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 765 x 260 x 371 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Захранващ кабел, Дистанционно управление, 
Листовка с правна информация и информация 
за безопасност, Списък с търговски марки, 
Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят, Конзола за монтиране на 
стена

•
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