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Philips Fidelio SoundBar
Zestaw głośnikowy 
SoundBar

Bezprzewodowy dźwięk 

przestrzenny 4.1

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI 
ARC
Kalibracja przestrzenna
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ybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny

ięki odłączanym głośnikom
staw głośnikowy Philips Fidelio SoundBar B5 tworzy dźwięk przestrzenny z wykorzystaniem 

łączanych tylnych głośników bezprzewodowych i subwoofera. Profesjonalne przetworniki oraz 

ibracja przestrzenna zapewniają dynamiczny, zrównoważony dźwięk. Tylne głośniki pracują 

zależnie, dzięki czemu można cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu.

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Surround na życzenie — odłączane, bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego
• Kalibracja przestrzenna
• Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
• Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound
• Tryb odsłuchu w pobliżu

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Niezależne głośniki przenośne Bluetooth
• Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki
• Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości 

obrazu i dźwięku
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza



 Surround na życzenie

Wystarczy odłączyć bezprzewodowe głośniki 
surround od głównych głośników zestawu i 
umieścić je z tyłu pokoju, aby uzyskać pełen 
efekt dźwięku przestrzennego w grach i 
filmach. Gdy akcja dobiegnie końca, można 
ponownie podłączyć głośniki do zestawu, aby 
cieszyć się doskonałymi efektami przy 
słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. 
Wykorzystujące opatentowaną technologię 
bezprzewodową głośniki surround działają na 
nietypowej częstotliwości, co pozwala uniknąć 
zakłóceń. W rezultacie można uzyskać w pełni 
bezprzewodowy system dźwięku 
przestrzennego oferujący doskonały dźwięk 
podczas odtwarzania muzyki i filmów.

Kalibracja przestrzenna

Zaawansowana funkcja kalibracji przestrzennej 
stworzona w naszym innowacyjnym 
laboratorium zapewnia możliwie najbardziej 
zrównoważony dźwięk, bez względu na to, 
gdzie w pomieszczeniu znajdują się tylne 
głośniki. Funkcja ta po uruchomieniu lokalizuje 
tylne głośniki za pomocą specjalnie 
opracowanego sygnału tonalnego. Następnie 
wykorzystuje zdobyte informacje, aby ustalić 
optymalny balans dźwięku dla danego 
rozmieszczenia głośników oraz dopasowuje 
dźwięk każdego głośnika do całości. Dzięki 
temu użytkownik może cieszyć się 
odpowiednio zrównoważonym dźwiękiem, 
nawet jeśli głośniki nie są idealnie ustawione.

Najwyższej jakości głośniki 
wysokotonowe z miękką kopułką
Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy 
Philips możesz teraz rozpoznać i docenić 
najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie 
brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. 
Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że 
dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i 
bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, 
czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone 
w nią zestawy kina domowego firmy Philips 
ograniczają do minimum obróbkę sygnału 
audio, aby zachować pierwotną czystość 
źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem 
jest dźwięk o wyższej precyzji.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe 
przesyłanie muzyki

Niezależne głośniki przenośne

Dzięki niezależnemu modułowi Bluetooth oba 
odłączane tylne głośniki Fidelio B5 mogą 
rzeczywiście pracować samodzielnie. Oznacza 
to, że użytkownik może korzystać z nich, gdzie 
tylko zechce — zarówno w domu, jak i poza 
nim — co zapewnia całkowitą wolność w 
zakresie słuchania muzyki. Całkowita moc 
każdego z głośników przenośnych wynosi 8 W, 
co pozwala uzyskać głośny dźwięk niezależnie 
od tego, gdzie się one znajdują. Zestaw Fidelio 
B5 składa się z dwóch odłączanych tylnych 
głośników i jednostki centralnej SoundBar, 

dlatego może odtwarzać muzykę w trzech 
różnych miejscach jednocześnie.

Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

HDMI x 2
Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i 
krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-
kanałowym, podłączając wyjście audio HDMI 
x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym 
formatu 3D amplitunerze.

Dolby Digital i Pro Logic II

Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje 
potrzebę instalowania zewnętrznego 
dekodera, przetwarzając sześć kanałów 
informacji dźwiękowych, aby zapewnić 
odczucie dźwięku przestrzennego oraz 
zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i 
dynamicznego realizmu. System Dolby Pro 
Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów 
dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła 
dźwięku stereofonicznego.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

75,7 x 35,7 x 25,2 cm
• Waga netto: 10,2 kg
• Waga brutto: 12,58 kg
• Ciężar opakowania: 2,38 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

76,5 x 26 x 37,1 cm
• Waga netto: 10,2 kg
• Waga brutto: 13,28 kg
• Ciężar opakowania: 3,08 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 1

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Surround na życzenie, 

Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Synchronizacja dźwięku, Automatyczne ustawianie 
poziomu głośności, Film, Muzyka, Odsłuch w 
pobliżu, Głos

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Moc wyjściowa subwoofera: 90
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 210 W
• Moc wyjściowa głośnika: 120

Głośniki
• Przetworniki w głośnikach dźwięku 

przestrzennego: 1 pełnozakresowy 3"
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 (-

3 dB) Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, 

System Bass Reflex

• System: System 2.1/4.1
• Przetworniki w głośniku SoundBar: 2 x 3", 

Wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1"

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, 

Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 
(ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, 
Wejście audio (gniazdo 3,5 mm)

• Połączenia bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth 
wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia

• Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Typ zawartości

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, 

Tusz oparty na soi

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

1035 x 70 x 156 mm
• Waga jednostki centralnej: 4,18 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

200 x 510 x 200 mm
• Waga subwoofera: 5 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 16 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

765 x 260 x 371 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód 

zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat 
kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze 
znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Wspornik naścienny

•
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