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Philips Fidelio SoundBar
Soundbar-høyttaler

4.1-kanals trådløs surroundlyd
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
To HDMI-innganger og HDMI 
ARC-utgang
Romkalibrering
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dplanken Fidelio B5 fra Philips lager surroundlyd ved å bruke trådløse, avtakbare bakhøyttalere 
 subwoofer. Driverne og spatialkalibreringen sørger for at lyden blir dynamisk og balansert. 
khøyttalerne kan brukes som uavhengige høyttalere, slik at du kan spille av musikk overalt.

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Surround på forespørsel – avtakbare trådløse surroundhøyttalerne
• Romkalibrering
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• Førsteklasses soft dome-diskanthøyttalere for Crystal Clear Sound
• Lydmodus for nær lytting

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Frittstående bærbare Bluetooth-høyttalere
• Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
• Koble til HDMI x 2 for flott bilde- og lydkvalitet
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Utformet for å forbedre rommet
• Minimalistisk, lekker design som passer til en moderne innredning
• Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot



 Surround på forespørsel

La deg omslutte av enestående surroundlyd 
når du vil. Bare ta av de trådløse 
surroundhøyttalerne fra den venstre og høyre 
hovedhøyttaleren, og plasser dem bak i 
rommet for å få en flerkanals 
surroundlydopplevelse når du spiller spill eller 
ser på film. Når du er ferdig, setter du 
høyttalerne tilbake for å bruke dem til musikk 
og TV-programmer. Det er ingen 
nettverksforstyrrelser når du bruker patentert 
trådløs lydteknologi med surroundhøyttalere 
som opererer på en unik frekvens. Resultatet 
er et fullstendig trådløst surroundsystem med 
tapsfri lydkvalitet for både musikk og filmer.

Romkalibrering

En avansert funksjon for romkalibrering 
utviklet av våre unike og innovative forskere, 
balanserer lyden så mye det er mulig, uavhengig 
av hvor i rommet du har plassert de bakre 
høyttalerne. Når denne funksjonen er aktivert, 
bruker den et spesialutviklet tonesignal for å 
finne begge de bakre høyttalerne. Deretter 
brukes denne informasjonen til å finne den 
beste lydbalansen i henhold til plasseringen av 
høyttalerne og justere lyden til hver høyttaler 
etter dette. Dette resulterer i balansert lyd 
selv når høyttalerne ikke er plassert ideelt.

Førsteklasses soft dome-
diskanthøyttalere
Med Philips' Crystal Clear Sound kan du nå 
skille ut og sette pris på hver lille lyddetalj, slik 
det er meningen de skal høres, og slik artisten 
eller regissøren ville at du skulle høre dem. 
Crystal Clear Sound gjengir lydkilden – enten 
det er en actionfilm, en musikal eller en 
liveforestilling – ærlig, presist og uten 
forvrenginger. Philips' hjemmekinoanlegg med 
Crystal Clear Sound holder lydbehandlingen på 
et minimum, slik at renheten i det originale 
lydinnholdet bevares. Resultatet er en riktigere 
lyd.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs 
musikkstreaming

Frittstående bærbare høyttalere

Begge de avtakbare bakhøyttalerne til Fidelio 
B5 har en uavhengig Bluetooth-modul som gjør 
dem helt frittstående. Dette betyr at du kan ta 
dem med deg overalt, hjemme eller ute, og få 
fullstendig musikalsk frihet. Hver av de 
bærbare høyttalerne har en effekt på 8 W, slik 
at lyden blir bra uansett hvor du er. Fidelio B5 
kan spille av musikk på tre unike steder 

samtidig med de to avtakbare bakhøyttalerne 
og lydplanken.

NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-
Touch NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Bare berør NFC-området 
på en høyttaler med smarttelefonen eller 
nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, 
starte Bluetooth-paring og begynne å streame 
musikk.

HDMI x 2
Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og 
krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved 
å koble spillerens audio HDMI x 2-utgang til 
koblingen i AV-mottakeren uten 3D.

Dolby Digital og Pro Logic II

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner 
behovet for en ekstern dekoder ved å 
behandle alle de seks kanalene for 
lydinformasjon, for å gi en surround-
lydopplevelse og en forbløffende naturlig 
følelse av atmosfære og dynamisk realisme. 
Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med 
surround-behandling fra en hvilken som helst 
stereokilde.
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Lyd
• Lydforbedring: Surround på forespørsel, 

Nattmodus, Diskant- og basskontroll, 
Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning, 
Film, Musikk, Nær lytting, Tale

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Utgangseffekt for subwoofer: 90
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 210 W
• Høyttalerens utgangseffekt: 120

Høyttalere
• Drivere per surroundhøyttaler: 1 X 3" 

fulltonehøyttaler
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 (-

3 dB) Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer, 

Bassreflekssystem
• System: 2.1- og 4.1-system
• Drivere per soundbar: 2 x 3", 2 x 1" Soft Dome-

diskanthøyttalere

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital 

optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-
INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Lyddingang på 
3,5 mm

• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth APT-X og AAC

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

Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks 
standby, Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), 
Innholdstype

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Bærekraftighet
• Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, 

Soyabasert blekk

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

1035 x 70 x 156 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 4,18 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

200 x 510 x 200 millimeter
• Vekt, subwoofer: 5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 16 kg
• Emballasje (B x H x D): 

765 x 260 x 371 millimeter

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, 
Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, 
Veggmonteringsbrakett

•
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