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Philips Fidelio SoundBar
Reproduktor Soundbar

Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 

CH

Bluetooth® aptX, AAC a NFC
2 vstupy HDMI a výstup HDMI 
ARC
Prostorová kalibrace

B5
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odnímatelnými reproduktory
řízení Philips Fidelio B5 Soundbar vytváří prostorový zvuk za využití bezdrátových odpojitelných 
roduktorů a subwooferu. Špičkové reproduktory a prostorová kalibrace zajišťují dynamický, 
ážený zvuk. Zadní reproduktory se stanou nezávislými pro přehrávání hudby, ať už jste kdekoli.

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Prostorový zvuk podle potřeby– oddělitelné bezdrátové prostorové reproduktory
• Prostorová kalibrace
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro křišťálově čistý zvuk
• Režim zvuku pro poslech z malé vzdálenosti

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Samostatné přenosné reproduktory Bluetooth
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
• Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní výzdobou
• Bezdrátový subwoofer pro umístění bez změti kabelů



 Prostorový zvuk podle potřeby

Nechte se podle libosti unášet prvotřídním 
prostorovým zvukem. Jednoduše oddělte 
bezdrátové prostorové reproduktory od 
hlavního levého a pravého reproduktoru a 
umístěte je v zadní části místnosti. Takto 
dosáhnete plného prostorového zvuku 
ve filmech a hrách. Poté připojte reproduktory 
zpět a používejte reproduktory k přehrávání 
hudby a televizních pořadů. Díky patentem 
chráněné technologii bezdrátového ozvučení a 
prostorovým reproduktorům využívajícím 
vlastní frekvenci nebude docházet k rušení. 
Výsledkem je zcela bezdrátový systém 
prostorového zvuku umožňující sledování 
filmů a poslech hudby v bezztrátové kvalitě.

Prostorová kalibrace

Funkce pokročilé prostorové kalibrace, kterou 
vyvinuly naše jedinečné inovační laboratoře, 
zajišťuje nejdokonalejší vyvážení zvuku, bez 
ohledu na to, kam v místnosti umístíte zadní 
reproduktory. Funkce při svém vyvolání 
používá k vyhledání jednotlivých zadních 
reproduktorů speciálně navržený tónový 
signál. Pomocí získaných informací identifikuje 
pro dané umístění reproduktorů nejlepší 
vyvážení zvuku a příslušně upraví zvuk 
jednotlivých reproduktorů. Tak si posluchač 
může vychutnat správně vyvážený zvuk i 

v případě, že umístění reproduktorů není 
ideální.

Prvotřídní kuželové výškové 
reproduktory s měkkou membránou
Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti 
Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký 
zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to 
zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově 
čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to 
akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, 
přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina 
Philips s křišťálově čistým zvukem využívají 
zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly 
čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je 
větší zvuková přesnost, která se nese k vašim 
uším.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové 
streamování hudby

Samostatné přenosné reproduktory

Oba odpojitelné zadní reproduktory Fidelio B5 
jsou vybaveny nezávislým modulem Bluetooth, 
takže jsou skutečně nezávislé. To znamená, že 
si je můžete odnést kamkoli, v domácnosti i 
ven, a užít si hudbu skutečně svobodně. Každý 
z přenosných reproduktorů má celkový 
výstupní výkon 8 W, takže vždy zajišťují 

výkonný zvuk. Jedna jednotka Fidelio B5 
složená z centrální jednotky Sound bar a dvou 
odpojitelných zadních reproduktorů může hrát 
na třech různých místech zároveň.

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

HDMI x2
Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní 
velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – 
stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI 
x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital 
nahrazuje externí dekodér zpracováním všech 
šesti kanálů zvukových informací tak, aby 
zaručil zážitek z prostorového zvuku a 
ohromující přirozený vjem obklopujícího 
prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby 
Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové 
zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.
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Přednosti
Reproduktor Soundbar
Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 CH Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC, 
Prostorová kalibrace
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Hmotnost: 4,49 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 75,7 x 35,7 x 25,2 cm
• Čistá hmotnost: 10,2 kg
• Hrubá hmotnost: 12,58 kg
• Hmotnost obalu: 2,38 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Čistá hmotnost: 10,2 kg
• Hrubá hmotnost: 13,28 kg
• Hmotnost obalu: 3,08 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Počet spotřebitelských balení: 1

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Prostorový zvuk podle potřeby, 

Noční režim, Regulace výšek a basů, Synchronizace 
zvuku, Automatická úprava hlasitosti, Film, Hudba, 
Poslech z malé vzdálenosti, Hlas

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS 
Digital Surround

• Výstupní výkon subwooferu: 90
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 210 W
• Výstupní výkon reproduktoru: 120

Reproduktory
• Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 

Širokopásmový reproduktor 1 x 3"
• Měniče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 (-

3 dB) Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Soustavy 

konstrukce Bass Reflex

• Systém: Systém 2.1/4.1
• Měniče systému Soundbar: 2 x 3", 2x 1" kuželové 

výškové reproduktory

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální 

kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, 
Stereofonní audio (3,5mm konektor)

• Bezdrátová připojení: Funkce Bluetooth APT-X a 
AAC

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 035 x 70 x 156 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 4,18 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 200 x 510 x 200 mm
• Hmotnost subwooferu: 5 kg
• Hmotnost včetně balení: 16 kg
• Balení (Š x V x H): 765 x 260 x 371 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí 

kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční 
list, Držák pro montáž na stěnu

•
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Specifikace
Reproduktor Soundbar
Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 CH Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC, 
Prostorová kalibrace
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