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ткрийте 3D кинематографичен звук с Dolby Atmos®

живейте напълно новия аудиовизуален свят на 3D звук с Fidelio SkyQuake от Philips. Dolby 
mos® и Ambisound осигуряват революционно развлекателно изживяване, добавяйки 
сочинно измерение в звука за невероятно реалистична 3D звукова обстановка.

Звук с висока вярност
• 5.1.2 многоканална за истински завладяващ 3D кинематографичен звук
• Dolby Atmos® дава ново усещане за повдигнато измерение
• Технология Ambisound за изживяване със съраунд звук
• 220 W мощен безжичен събуфер за дълбок и поглъщащ бас
• Отделният централен канал предлага истинска яснота на гласа
• Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук
• Dolby Surround създава 3D звук от базово канално съдържание
• Dolby TrueHD и DTS за съраунд звук с висока вярност

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Елегантният и превъзходен дизайн се вписва безпроблемно с всеки телевизор

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Свържете се към HDMI x2 за най-добро изживяване с Atmos®

• HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
• Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика



 5.1.2 многоканална

Fidelio B8 на Philips e 5.1.2-многоканална 
тонколона SoundBar с общо 18 
високоговорителя (10 силно чувствителни 
пистови мембрани и 8 меки куполни 
говорителя за високи честоти), доставяща 
завладяващ звук с елегантен форм-фактор. В 
допълнение към традиционните 5.1, два 
допълнителни патентовани горни 
високоговорителя (всеки от които включва 
2 пистови мембрани и 3 говорителя за 
високи честоти) са разработени за 
пренасяне на звука към тавана, внасяйки в 
звуковото изживяване усещане за височина. 
Чрез включването на Dolby Atmos® и 
фирмената технология на Philips Ambisound 
B8 дава невероятно реалистична 3D звукова 
обстановка.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos® добавя измерението на 
повдигнатия звук – ново усещане за 
височина, което ви поставя в центъра на 
действието. Пълната 3D аудио атмосфера 
реалистично позиционира предметите, 
които се движат точно над вас, предавайки 
с удивителна яснота, наситеност и 
дълбочина всичко – от тихи разговори до 
вихърно действие. Всичко това е съчетано в 
наистина въодушевяващо звуково 
изживяване от системата за домашно кино, 
което подтиква сетивата ви да се потопят в 
действието още по-дълбоко откогато и да 
било.

Технология Ambisound

Фирмената технология на Philips Ambisound 
дава обгръщащ многоканален съраунд звук, 
генерирайки невероятна звукова сцена. 
Това е 5.1 звук без ограничаващи 
изисквания за позициониране, размер на 
помещението и сложно поставяне – и без 
бъркотията с множеството 
високоговорители и кабели в цялото 
помещение. Ambisound позволява 
панорамен 5.1 звук от една тънка тонколона 
SoundBar чрез комбиниране на три ключови 
фактора – психоакустика, групова 
обработка и прецизно наклонено 
позициониране на мембраната.

220 W мощен безжичен събуфър
Fidelio B8 на Philips включва мощен 220 W 
безжичен събуфер, който включва 8-инчова 
насочена надолу мембрана за дълбоки, 
ехтящи баси. Неговият куполообразен 
базов рефлектор не само предотвратява 
ефектите на поглъщане, когато събуферът е 
върху килим, но и усилва и подобрява 
басите чрез плавно излъчване на 
нискочестотни звукови вълни на 360 
градуса. Почувствайте дълбоките баси да се 
разпростират равномерно около вас, 
независимо къде в помещението сте 
поставили безжичния събуфер.

Отделен централен канал

За повечето тонколони SoundBar 
централният канал е конвертиран в 2.1-

канален. Ето защо гласовете не са много 
ясни. Fidelio B8 на Philips използва две 
специални мембрани за създаване на своя 
централен канал – със собствен усилвател и 
пренасяйки различно обработен звуков 
сигнал – за да осигури подобрена гласова 
прецизност за кристалночисти разговори 
при филми, телевизионни програми и 
новини.

Меки високоговорители за високи 
честоти

Първокласните меки говорители за високи 
честоти осигуряват суперясен 
високочестотен звук без изкривяване. 
Генерирайки ясни високи честоти с по-
широко разпределяне, двата странични 
говорителя за високи честоти на Fidelio B8 
на Philips са разположени под ъгъл от 45 
градуса, за да изпращат звука настрани, 
разширявайки звуковата сцена на високите 
честоти. С комбинация от предно 
позиционирани мембрани, 
високоговорители за високи честоти под 
ъгъл и Ambisound B8 дава мощни и широки 
звукови ефекти.

Dolby Surround
Смесителят Dolby Surround дава нов живот 
на традиционните базови канални съраунд 
звуци чрез смесване на оригиналното 2.0, 
5.1, и 7.1 съдържание за постигане на 
изживяване във формат Dolby Atmos®. За 
разлика от предишните широколентови 
технологии за миксиране до по-високо 
качество, които работят на принципа на 
времето, смесителят Dolby Surround работи 
на принципа на честотите и индивидуално 
управлява честотните ленти, което дава 
съраунд звук с прецизно локализирани 
аудиоелементи и пространствена среда. 
Така можете винаги да се наслаждавате на 
завладяващо 3D изживяване при слушане – 
дори и без Dolby Atmos® съраунд звук.
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Звук
• Обща мощност (RMS) при 10% THD (общо 
хармонични изкривявания): 400 W

• Изходна мощност на високоговорителите: 180 
W (20 W x 9)

• Изходна мощност на събуфъра: 220 W
• Звукова система: Dolby Atmos, Dolby True HD, 

Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, 
DTS цифров обемен звук

• Подобрение на звука: Звук Ambisound, 
Интелигентен звук, Филм, Музика, Глас, 
Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио 
синхр., Автоматично изравняване звук

Високоговорители
• Мембрани на Soundbar тонколона: Общо 18 
мембрани

• Нискослойни високоговорители: 2 мембрани 
(централен канал), 2 мембрани (предни лява/
дясна), 2 мембрани (съраунд лява/дясна), 2 меки 
куполни говорителя за високи честоти 
(съраунд)

• Насочени нагоре високоговорители: Ляво: 2 
мембрани + 3 меки куполни говорителя, Дясно: 
2 мембрани + 3 меки куполни говорителя

• Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 
190 – 20 000 Hz

• Импеданс на soundbar тонколоната: 8 ома
• Мембрана на събуфъра: 1 x 8" високоговорител 
за ниски честоти

• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, 
Басрефлексна система

• Честотен диапазон на събуфъра: 40 – 190 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Възможности за свързване
• Задни конектори: Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, 

HDMI 1.4 изход (ARC), Цифров оптичен вход, 
Цифров коаксиален вход, Аудио вход 3,5 мм 
жак, USB аудио (5 V, 500 mA DC)

• Вградени съединители: NFC, Bluetooth
• Безжични връзки: Bluetooth APT-X и AAC

Комфорт
• Цифров дисплей-часовник
• HDMI функции: Поддържа 4K дистанционни 
команди за управление (30 fps), Канал за 
връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Дистанционно управление - команди 
през домашната мрежа, Автоматично задаване 
на аудио входове

• Възпроизвеждане от USB: Аудио (MP3)

Захранване
• Захранване на главното устройство: DC 19 V, 

4,73 A, 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Източник на захранване на събуфъра: 
Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz

• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Дизайн
• За монтиране на стена

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, AC-DC 
адаптер за soundbar тонколона, Захранващ 
кабел (x2), HDMI кабел, USB адаптер, Конзола за 
монтиране на стена (x2), Наръчник на хартиен 
носител за монтиране на стена, Ръководство за 
бърз старт, Листовка с правна информация и 
информация за безопасност, Списък с 
търговски марки, Листовка с гаранция за цял 
свят

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 1058 x 52 x 

120 мм
• Събуфър (Ш x В x Д): 240 x 510 x 302 мм

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

105,8 x 5,2 x 12 см
• Тегло: 12,08 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 48 95185 62344 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

112 x 47 x 29,5 см
• Нето тегло: 12,55 кг
• Тегло на опаковката: 3,65 кг
• Бруто тегло: 16,2 кг

Външен кашон
• EAN: 48 95185 62344 3
• Брой потребителски опаковки: 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 

112,6 x 29,9 x 47,9 см
• Нето тегло: 12,55 кг
• Тегло на опаковката: 4,55 кг
• Бруто тегло: 17,1 кг
•
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