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Philips Fidelio SoundBar
Reproduktor Soundbar

4.1 kan. bezdr. priest. zvuk
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
2 x HDMI In a HDMI out ARC
Priestorová kalibrácia
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z oddeliteľné reproduktory
produktor Philips Fidelio B5 vytvára priestorový zvuk pomocou bezdrôtových odpojiteľných zadných 

roduktorov a subwoofera. Audiofilné budiče a priestorová kalibrácia zaručujú dynamický vyvážený 

k. Zadné reproduktory možno premeniť na samostatné reproduktory, aby ste mohli počúvať hudbu 

ekoľvek.

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
• Priestorová kalibrácia
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Špičkové jemné kužeľové výškové reproduktory prinášajú krištáľovo čistý zvuk
• Režim zvuku na počúvanie zblízka

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Samostatné prenosné reproduktory
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
• Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov



 Priestorový zvuk kedykoľvek

Ponorte sa do jedinečného priestorového 
zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť 
bezdrôtové reproduktory priestorového 
zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky 
reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti 
miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo 
prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový 
priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova 
pripojte reproduktory, aby ste mohli 
prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka 
použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie 
prenosu zvuku s reproduktormi 
priestorového zvuku, ktoré fungujú 
na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu 
siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový 
systém priestorového zvuku bez strát kvality 
zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.

Priestorová kalibrácia

Funkcia pokročilej priestorovej kalibrácie, 
ktorú vyvinulo naše jedinečné inovačné 
laboratórium, zaisťuje najlepšie možné 
vyváženie zvuku bez ohľadu na umiestnenie 
zadného reproduktora v rámci miestnosti. Pri 
spustení táto funkcia využíva špeciálne 
upravený signál tónov na lokalizáciu zadných 
reproduktorov. Tieto informácie potom 
využíva na zistenie najlepšieho možného 
vyváženia zvuku pre dané umiestenie 
reproduktora a upravuje zvuk reproduktorov 
tak, aby ich zladila. Vďaka tomu si poslucháč 

môže vychutnať správne vyvážený zvuk aj v 
prípade, ak reproduktory nie sú v ideálnej 
polohe.

Špičkové jemné kužeľové výškové 
reproduktory
So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti 
Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý 
zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, 
ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk 
Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku 
– či už ide o akčný film, muzikál alebo živé 
vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek 
skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom 
Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania 
zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu 
pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je 
lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj 
Váš sluch.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

Samostatné prenosné reproduktory

Oba odnímateľné zadné reproduktory 
zariadenia Fidelio B5 obsahujú nezávislý modul 
Bluetooth, vďaka ktorému sú úplne nezávislé. 
Znamená to, že si ich môžete vziať kamkoľvek, 
doma alebo vonku, a užívať si hudbu úplne 
slobodne. Každý prenosný reproduktor má 
celkový výstupný výkon 8 W, takže dokážu 

priniesť silný zvuk, nech sú kdekoľvek. Vďaka 
dvom zadným odnímateľným reproduktorom 
a centrálnej zvukovej jednotke dokáže jediné 
zariadenie Fidelio B5 priniesť hudbu súčasne na 
tri odlišné miesta.

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

HDMI x 2
Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo 
čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk 
jednoduchým pripojením zvukového výstupu 
HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so 
zobrazením 2D.

Dolby Digital a Pro Logic II

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje 
potrebu externého dekódera spracovaním 
všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, 
poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až 
šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú 
realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť 
kanálov priestorového spracovania z 
akéhokoľvek stereofónneho zdroja.
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Priestorový zvuk na 

požiadanie, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, 
Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Movie (Film), Hudba, Počúvanie zblízka, 
Hlas

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Výstupný výkon subwoofera: 90
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 210 W
• Výstupný výkon reproduktora: 120

Reproduktory
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 

3" reprodutor plného rozsahu
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 (–

3 dB) Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém 

Bass reflex
• Systém: Systém 2.1/4.1
• Budiče na reproduktore Soundbar: 2 x 3", 2 x 1" 

jemné kužeľové výškové reproduktory

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, 

Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup, 
konektor 3,5 mm

• Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-
X a AAC

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 1035 x 70 x 156 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,18 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 200 x 510 x 200 mm
• Hmotnosť subwoofera: 5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 16 kg
• Balenie (Š x V x H): 765 x 260 x 371 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou, Konzola na 
upevnenie na stenu

•
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