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Philips Fidelio SoundBar
Soundbar hoparlör

4.1 CH kablosuz surround ses
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
2 HDMI giriși ve HDMI çıkıșı ARC
Mekan yapılandırması

B5

S

ay
Ph
su
sağ
aniyeler içinde stereo'dan surround sese geçiş

rılabilir hoparlörler ile
ilips Fidelio B5 soundbar, çıkarılabilir kablosuz arka hoparlör ve subwoofer kullanarak 
rround ses sunar. Kaliteli sürücüleri ve mekan yapılandırması dinamik ve dengeli bir ses 
lar. Arka kısım, istediğiniz yerde müzik keyfi için çıkarılabilirdir.

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkıșı
• İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler
• Mekan yapılandırması
• DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
• Crystal Clear Sound için birinci kalite yumușak dome tweeter'lar
• Yakın dinleme ses modu

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Bağımsız tașınabilir Bluetooth hoparlörler
• Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
• Harika görüntü ve ses kalitesi için 2 HDMI çıkıșına bağlayın
• Bluetooth eșleșmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuș
• Tüm seslere TV'nizden erișim için HDMI ARC

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Modern dekora uyum sağlayacak minimalist șık tasarım
• Kablo karmașası olmadan yerleștirebileceğiniz kablosuz subwoofer



 İstek Üzerine Surround

İșitme duyunuzu istediğiniz zaman üstün 
surround sese bırakın. Oyun ve filmlerinizde 
çok kanallı surround ses deneyimi elde etmek 
için kablosuz surround hoparlörleri sol ve sağ 
ana hoparlör ünitelerinden çıkarıp odanın 
arkasına yerleștirin. İșiniz bittiğinde müzik ve 
TV șovları için hoparlörleri yeniden takın. 
Benzersiz bir frekansta çalıșan surround 
hoparlörlerle patentli kablosuz ses teknolojisi 
kullanıldığında ağ paraziti yașanmaz. Sonuçta 
müzik ve filmler için kayıpsız ses kalitesine 
sahip, tamamen kablosuz bir surround sistem 
elde edilir.

Mekan yapılandırması

Benzersiz yenilik laboratuvarımız tarafından 
geliștirilen gelișmiș mekan yapılandırması ișlevi, 
arka hoparlörlerin odada yerleștirildiği yerden 
bağımsız olarak mümkün olan en iyi ses 
dengesini sağlar. Bu ișlev, etkinleștirildiğinde 
arka hoparlörlerin her birinin yerini tespit 
etmek için özel olarak tasarlanmıș bir ton 
sinyali kullanır. Ardından bu bilgileri kullanarak 
mevcut hoparlör yerleșimi için en iyi ses 
dengesini tespit eder ve her bir hoparlörün 
sesini uygun șekilde ayarlar. Böylece, 
hoparlörler ideal konumun dıșına yerleștirilmiș 

olsa bile dinleyicinin düzgün dengeli sesin 
keyfini çıkarmasını sağlar.

Birinci kalite yumușak dome tweeter'lar
Philips Crystal Clear Sound ile sesin her türlü 
ayrıntısını, duyulması gereken ve sanatçı veya 
prodüktörün amaçladığı șekilde seçecek ve 
takdir edeceksiniz! Crystal Clear Sound, 
macera filmi, müzik veya canlı performans, her 
türlü ses kaynağını aynen, doğru bir șekilde ve 
bozulma söz konusu olmadan aynen üretir. 
Crystal Clear Sound bulunan Philips ev 
sinemaları, ses ișlemeyi minimumda tutarak 
orijinal sesin saflığını korur. Sonuç olarak 
kulaklarınıza daha yüksek hassasiyette ses gelir.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® 
(aptX® ve AAC)

Bağımsız tașınabilir hoparlörler

Fidelio B5'in çıkarılabilir arka hoparlörleri, 
bunları tamamen bağımsız kılan bir bağımsız 
Bluetooth modülüne sahiptir. Bu sayede, müzik 
keyfinin tamamen özgür olması için ev içinde 
veya dıșında her yere tașınabilir. Tașınabilir 
hoparlörlerin her birinin toplam güç çıkıșı 8 W 
olduğundan her yerden güçlü ses sunabilir. İki 

çıkarılabilir arka hoparlör ve merkezi bir 
soundbar ünitesi ile tek bir Fidelio B5 ünitesi, 
aynı anda üç farklı yere müzik verebilir.

NFC teknolojisi

Tek dokunuș NFC (Yakın Alan İletișimleri) 
teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca 
eșleștirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli 
bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC 
alanına dokundurun, Bluetooth eșleșmesini 
bașlatın ve müzik akıșını bașlatın.

HDMI x 2
Oynatıcınızın 2 ses HDMI çıkıșını 3D olmayan 
AV alıcınıza bağlayarak muhteșem 3D 
görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 
sesin tadını çıkarın.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses 
bilgisinin altı kanalını da ișleyerek harici 
dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve 
surround ses, șașırtıcı doğallıkta bir atmosfer 
ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro 
Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beș 
kanallı surround ses ișleme olanağı sağlar.
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Ses
• Ses Geliștirme: İstek üzerine surround, Gece 

Modu, Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses 
Sabitleyicisi, Film, Müzik, Yakın Dinleme, Ses

• Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Subwoofer çıkıș gücü: 90
• Toplam Güç RMS %30 THD: 210 W
• Hoparlör çıkıș gücü: 120

Hoparlörler
• Surround hoparlör bașına sürücü sayısı: 1 x 3 inç 

tam kapsamlı hoparlör
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 20-150 (-3 dB) Hz
• Subwoofer empedansı: 4 ohm
• Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleks 

sistemi
• Sistem: 2.1/4.1 sistemi
• Soundbar bașına sürücü sayısı: 2 x 3 inç, 2 x 1 inç 

yumușak dome tweeter'lar

Bağlantı
• Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriș, Dijital optik 

giriș, HDMI 1.4 çıkıș (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 
2, Ses giriși 3,5 mm jak

• Kablosuz bağlantılar: Bluetooth APT-X ve AAC

Kullanılabilirlik
• EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüș Kanalı, 

Otomatik ses giriși eșleme, Tek dokunușla 
bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiși

• HDMI Özellikleri: Ses Dönüș Kanalı (ARC), İçerik 
Türü

Güç
• Güç kaynağı: 110-240V, 50 Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Sürdürülebilirlik
• Ambalaj: %80 geri dönüștürülmüș oluklu mukavva, 

Soya bazlı mürekkep

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 1035 x 70 x 156 mm
• Ana Ünite Ağırlığı: 4,18 kg
• Subwoofer (G x Y x D): 200 x 510 X 200 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 5 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 16 kg
• Ambalaj (G x Y x D): 765 x 260 x 371 mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç 

kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal 
Konular Broșürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım 
Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Duvara 
montaj braketi

•
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