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Philips Fidelio SoundBar
Soundbar-kaiutin

Langaton 4.1-kanavainen tilaääni

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
2 HDMI ARC -tulo ja -
lähtöliitäntää
Tilakalibrointi
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tereosta surround-ääntä sekunneissa
 irrotettavat kaiuttimet
ilips Fidelio B5 SoundBar luo surround-äänen langattomien irrotettavien takakaiuttimien ja 
bwooferin avulla. Kaiutinelementit ja tilakalibrointi takaavat dynaamisen ja tasapainoisen 
nen. Irrota takakaiuttimet ja kuuntele musiikkia missä haluat.

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuviin
• Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet
• Tilakalibrointi
• Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
• Kristallinkirkkaat äänet ensiluokkaisen pehmeillä diskanttikaloteilla
• Lähikuuntelutila

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita
• Irrotettavat kannettavat Bluetooth-kaiuttimet
• Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon
• Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI x 2 -liitännän kautta
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Täydentää kotiasi
• Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen
• Langattomalla subwooferilla siisti sijainti ilman sotkuisia kaapeleita



 Surround-ääni aina tarvittaessa

Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta 
milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-
kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta 
pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: 
saat aikaan monikanavaisen Surround-
äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit 
kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja 
TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys 
ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla 
taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä 
muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin 
langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin 
ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.

Tilakalibrointi

Kehittämämme edistynyt 
tilakalibrointitoiminto takaa tasapainoisen 
äänen takakaiuttimien sijoittelusta riippumatta. 
Kun toiminto on käytössä, se havaitsee 
takakaiuttimet erikoissuunnitellun äänisignaalin 
avulla, tunnistaa kaiuttimen sijaintiin nähden 
optimaalisen äänitasapainon ja säätää 
kaiuttimien äänentoistoa sen mukaan. Näin 
kaiuttimien äänentoisto on tasapainoinen 
niiden sijoittelusta huolimatta.

Ensiluokkaiset, pehmeät diskanttikalotit
Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa 
äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen 
alkuperäiset ominaisuudet säilyvät 
hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound 
toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, 
musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, 
tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound 
-tekniikalla varustetuissa Philips-
kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, 
joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. 
Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii 
korviasi.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin 
langattomaan suoratoistoon

Irrotettavat kannettavat kaiuttimet

Fidelio B5 -järjestelmän kummassakin 
irrotettavassa takakaiuttimessa on erillinen 
Bluetooth-moduuli, jonka ansiosta kaiuttimia 
voi käyttää musiikin kuunteluun yhtä hyvin 
kotona kuin matkoillakin. Kaiutinkohtainen 
kokonaislähtöteho on 8 W, joten yhdessä 
kaiuttimet takaavat tehokkaan äänentoiston 
missä tahansa. Fidelio B5 -järjestelmässä on 

kaksi irrotettavaa takakaiutinta ja soundbar-
keskikaiutin, joten sillä voi kuunnella musiikkia 
kolmessa paikassa samanaikaisesti.

NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin 
napauttamalla NFC-yhteensopivalla 
älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen 
NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-
pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin 
suoratoisto.

HDMI x 2
Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja 
kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä 
liittämällä soittimemme HDMI x 2 -äänilähtö 
ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.

Dolby Digital ja Pro Logic II

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa 
ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee 
kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-
äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen 
ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II 
käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa 
stereolähteestä riippumatta.
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Ääni
• Äänenparannus: Surround-ääni aina tarvittaessa, 

Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Äänen 
synkronointi, Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, 
Elokuva, Musiikki, Lähikuuntelu, Ääniohjaus

• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS 
Digital Surround

• Subwooferin lähtöteho: 90
• Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 210 W
• Kaiuttimen lähtöteho: 120

Kaiuttimet
• kaiutinelementtiä Surround-kaiuttimessa: 3 tuuman 

täyden kantaman kaiutin, 1 kpl
• Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
• Subwooferin taajuudet: 20–150 (-3 dB) Hz
• Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
• Subwoofer: Langaton subwoofer, 

Bassorefleksijärjestelmä
• Järjestelmä: 2.1/4.1-järjestelmä
• Soundbar-kaiuttimen elementit: 2 X 3", 2 yhden 

tuuman pehmeää diskanttikalottia

Liitännät
• Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, 

Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), 
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Äänitulo, 3,5 mm

• Langattomat yhteydet: Bluetooth APT-X ja AAC

Helppokäyttöisyys
• EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return 

Channel), Automaattinen äänitulomääritys, 
Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-
Passthrough

• HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return 
Channel), Sisältötyyppi

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ympäristö
• Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, 

Soijapohjainen muste

Mitat
• Päälaite (L x K x S): 1035 x 70 x 156 mm
• Päälaitteen paino: 4,18 kg
• Subwoofer (L x K x S): 200 x 510 x 200 mm
• Subwooferin paino: 5 kg
• Paino pakattuna: 16 kg
• Pakkaus (L x K x S): 765 x 260 x 371 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, 

Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja 
lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, 
Maailmanlaajuinen takuuvihko, Seinäteline

•
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