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Philips Fidelio SoundBar
Boxă SoundBar

Sunet surround wireless 4.1 CH

Bluetooth® aptX, AAC și NFC
2 intrări HDMI și ieșiri HDMI 
ARC
Calibrare spaţială
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 boxe detaşabile
undbarul Philips Fidelio B5 creează sunet surround prin intermediul unor boxe spate 
reless detaşabile şi a unui subwoofer. Driverele pentru audiofili şi calibrarea spaţială asigură 
 sunet dinamic şi echilibrat. Boxele spate pot fi folosite independent pentru muzică oriunde.

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Surround la cerere - boxe surround wireless detașabile
• Calibrare spaţială
• Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
• Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepţională
• Mod de sunet ascultare în câmp apropiat

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Boxe portabile autonome cu Bluetooth
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• Conectaţi la HDMI x 2 pentru imagine excepţională și sunet de calitate
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern
• Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjeniș de cabluri



 Surround la cerere

Afundă-ţi simţurile într-un sunet surround 
superb, oricând dorești. Detașează pur și 
simplu boxele surround wireless de la boxele 
principale și așează-le în partea din spate a 
camerei, pentru o experienţă audio surround 
multicanal completă, pentru jocurile și filmele 
tale. Când acţiunea a luat sfârșit, atașează din 
nou boxele, pentru a utiliza boxa Soundbar 
pentru muzică și emisiuni TV. Graţie utilizării 
tehnologiei audio wireless patentate și boxelor 
surround care funcţionează la o frecvenţă 
unică, nu există interferenţă de reţea. 
Rezultatul este un sistem surround wireless 
complet, cu o calitate audio fără pierderi, atât 
pentru filme, cât și pentru muzică.

Calibrare spaţială

Funcţia avansată de calibrare spaţială 
dezvoltată de laboratorul nostru pentru 
inovaţii asigură echilibrul optim al sunetului, 
indiferent de locul din cameră în care au fost 
plasate boxe-spate. Când este activată, această 
funcţie folosește un ton de semnal special, 
pentru a localiza fiecare boxă-spate. Apoi 
folosește aceste informaţii pentru a identifica 
balansul optim al sunetului pentru locaţia 
boxelor și ajustează sunetul fiecărei boxe în 
mod corespunzător. Acest lucru permite 
ascultătorului să se bucure de sunet echilibrat, 

chiar dacă boxele nu sunt plasate în poziţia 
ideală.

Tweetere Soft Dome Premium
Cu sunetul de claritate excepţională de la 
Philips, acum veţi putea percepe și aprecia 
fiecare detaliu al sunetului, în modul în care 
este destinat să fie ascultat și cum au 
intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de 
claritate excepţională reproduce sursa 
sunetelor - indiferent că este un film de 
acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu 
fidelitate, precis și fără nicio distorsiune. 
Sistemele home theater Philips cu sunet de 
claritate excepţională menţin procesarea audio 
la minim, păstrând puritatea conţinutului audio 
iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai 
mare livrată pentru urechile dvs.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de 
muzică wireless

Boxe portabile autonome

Ambele boxe spate deta?abile Fidelio B5 dispun 
de un modul Bluetooth independent, ceea ce le 
oferă cu adevărat independen?ă. Astfel, pot fi 
luate oriunde, în casă sau afară, pentru libertate 
totală a experienţei muzicale. Fiecare boxă 
portabilă are o putere totală de 8 W, astfel 
încât acestea pot furniza un sunet puternic, 

oriunde s-ar afla. Cu cele două boxe spate 
detașabile și cu o unitate centrală sound bar, o 
singură unitate Fidelio B5 poate reda muzică în 
trei locuri concomitent.

Tehnologie NFC

Sincronizaţi dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingeţi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de 
muzică.

HDMI x2
Bucuraţi-vă de redare 3D profundă și sunet 5.1 
sau 7.1 de claritate excepţională conectând pur 
și simplu ieșirea audio HDMI x 2 a playerului la 
conectorul receptorului AV non-3D.

Dolby Digital și Pro Logic II

Un decodor Dolby Digital integrat elimină 
necesitatea unui decodor extern, prin 
procesarea tuturor celor șase canale de 
informaţii audio, asigurând posibilitatea de a 
experimenta un sunet surround și o percepţie 
naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
cinci canale de procesare surround, din orice 
sursă stereo.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Surround la 

cerere, Mod Noapte, Control înalte și joase, 
Sincronizare audio, Echilibrare automată a 
volumului, Film, Muzică, Ascultare în apropiere, 
Voice

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Putere de ieșire subwoofer: 90
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 210 W
• Putere de ieșire difuzor: 120

Difuzoare
• Drivere per difuzor surround: 1 boxă gamă 

completă de 3"
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20-150 (-3dB) Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass 

reflex
• Sistem: Sistem 2.1/4.1
• Drivere pentru fiecare Soundbar: 2” x 3”, 2 

tweetere cu dom din materiale moi de 1"

Conectivitate
• Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare 

optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare 
HDMI 1, Intrare HDMI 2, Audio cu mufă de 3,5 mm

• Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC

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

Mapare intrare audio automată, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe 

bază de soia

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 1035 x 70 x 156 mm
• Greutate unitate principală: 4,18 kg
• Subwoofer (l x î x A): 200 x 510 X 200 mm
• Greutate subwoofer: 5 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 16 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 765 x 260 x 371 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de 

alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice 
și privind siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională, Dispozitiv de montare pe perete

•
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