
 

 

„Philips Fidelio“
„SkyQuake“ garsiakalbis

5.1.2 kan. belaidė žemų dažnių 

kolonėlė

Dolby Atmos®

„Ambisound“ technologija
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
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ėgaukitės 3D kino salės garsu su „Dolby Atmos®“
 „Philips Fidelio SkyQuake“ pasinerkite į naują audiovizualinį 3D garso pasaulį. „Dolby 
mos®“ ir „Ambisound“ suteikia galimybę mėgautis išskirtinėmis pramogomis, nes 
teikia aukščio dimensiją garsui ir 3D garsas skamba labai tikroviškai.

Didelio tikslumo garsas
• Tikroviškas daugiakanalis 5.1.2 3D kino teatro garsas
• „Dolby Atmos®“ sukuria visiškai kitokį erdvės pojūtį
• „Ambisound“ technologija – plačiai pasklindantis erdvinis garsas
• Galinga 220 W belaidė žemųjų dažnių kolonėlė – sodrūs ir galingi žemieji dažniai
• Specialus centrinis kanalas, kad aiškiai girdėtumėte balso skambesį
• Aukštos kokybės minkšto kupolo aukštųjų dažnių garsiakalbiai – išskirtinai aiškūs aukštieji tonai
• „Dolby Surround“ sukuria 3D garsą iš kanalo turinio
• „Dolby TrueHD“ ir DTS – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Aptakaus ir aukštos kokybės dizaino korpusas puikiai dera prie televizoriaus

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• 2 HDMI jungtys – geriausias „Atmos®“ garsas
• HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
• „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu



 Daugiakanalis 5.1.2

„Philips Fidelio B8“ yra 5.1.2 kanalų 
garsiakalbis, kurį sudaro 18 garsiakalbių (10 
labai jautrių takelių pagrindinių įrenginių ir 8 
dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai), atkuria itin 
kokybišką garsą ir išsiskiria dizaino forma. Be 
įprastų 5.1 kanalų, dar yra pridėti du papildomi 
patentuoti garso pridedantys garsiakalbiai 
(kurių kiekvieną sudaro 2 takelių pagrindiniai 
įrenginiai ir 3 aukštųjų dažnių garsiakalbiai), 
kurie nukreipia garsą aukštyn į lubas ir taip 
suteikia garsui aukščio pojūtį. Pritaikius „Dolby 
Atmos®“ ir „Philips“ patentuotą „Ambisound“ 
technologiją, B8 atkuria itin tikrovišką 3D 
garsą.

Dolby Atmos®

„Dolby Atmos®“ sukuria iš aukštai sklindančio 
garso iliuziją. Šis naujas iš aukštai sklindančio 
garso pojūtis įtrauks jus į patį veiksmo sūkurį. 
3D garso aplinka tikroviškai atkuria garsą virš 
jūsų, kad aiškiai išgirstumėte tylius ir greito 
veiksmo fone vykstančius pokalbius ir 
galėtumėte mėgautis sodriu ir giliu garsu. Visą 
tai sukuria išties išskirtinį namų kino garsą ir 
įsuka jus į patį veiksmų sūkurį.

„Ambisound“ technologija

„Philips“ patentuota „Ambisound“ technologija 
atkuria kokybišką kelių kanalų erdvinį garsą, 
kad galėtumėte mėgautis išskirtine kokybe. 
Šiam 5.1 kanalų garsiakalbiui netaikomi griežti 
išdėstymo reikalavimai, jam nesvarbus 
kambario dydis, o jo sąranka labai paprasta. 
Jūsų kambaryje nebus jokio garsiakalbių ir laidų 
raizginio. Pritaikius „Ambisound“ technologiją 
erdvinis 5.1 kanalų garsas atkuriamas naudojant 
vieną grakščios konstrukcijos garsiakalbį, 
kuriame yra suderintos trys pagrindinės 
funkcijos – psichoakustika, masyvų 
apdorojimas ir tikslus garsiakalbio kampas.

Galinga 220 W belaidė žemųjų dažnių 
kolonėlė
„Philips Fidelio B8“ garsiakalbyje naudojamas 
galingas 220 W belaidis žemųjų dažnių 
garsiakalbis su 8 colių žemyn garsą 
nukreipiančiu pagrindiniu įrenginiu, kuris 
atkuria galingus žemuosius dažnius. Garsą 
skleisdamas 360 laipsnių kampu, kupolo 
formos žemų dažnių reflektorius perteikia 
stipresnius ir sodresnius žemų dažnių garsus. 
Dėl tokios konstrukcijos, žemųjų dažnių 
garsiakalbį pastačius ant kilimo garsas 
nenuslopinamas. Kad ir kur pastatytumėte 
belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, visada galėsite 
mėgautis tolygiai iš visų pusių sklindančiu 
erdviniu garsu.

Specialus centrinis kanalas

Daugumoje garsiakalbių centrinis kanalas 
suliejamas su 2.1 kanalais. Dėl to balsas skamba 
neaiškiai. „Philips Fidelio B8“ garsiakalbyje 
naudojami du specialūs įrenginiai, kurie sukuria 
centrinį kanalą su atskiru stiprintuvu ir 
perduoda kitaip apdorotą garso signalą, kad 
žiūrėdami filmus, televizijos laidas ir 
klausydamiesi žinių galėtumėte mėgautis aiškiu 
garsu.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai 
atkuria itin aiškų aukštųjų dažnių garsą be jokių 
iškraipymų. Plačiau aukštų tonų garsus 
atkuriantys „Philips Fidelio B8“ du vienodi 
aukštųjų dažnių garsiakalbiai nukreipti 45 
laipsnių kampu, kad garsas sklistų plačiau. 
Suderinus priekinius įrenginius su kampu 
pakreiptais aukštųjų dažnių garsiakalbiais ir 
„Ambisound“, B8 atkuria itin platų garso efektų 
diapazoną.

Dolby Surround
„Dolby Surround“ maišymo prietaisas naujam 
gyvenimui prikelia tradicinius kanalų erdvinio 
garso takelius sumaišydamas 2.0, 5.1 ir 7.1 
turinį ir sukurdamas „Dolby Atmos®“. Kitaip 
nei ankstesnės plačiajuostės maišymo 
technologijos, kurios veikia laiko srityje, 
„Dolby Surround“ maišymas veikia dažnių 
srityje, individualiai valdo dažnių juostas, 
sukuria erdvinį garsą su tiksliais garso 
elementais ir erdvine aplinka. Tad visada galite 
mėgautis įtraukiančiu 3D klausymusi net ir be 
„Dolby Atmos®“ garso takelio.
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Garsas
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 400 W
• Garsiakalbio išvesties galia: 180 W (20 W x 9)
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 220W
• Garso sistema: Dolby Atmos, „Dolby True HD“, 

„Dolby Digital Plus“, „Dolby Digital“, Dolby 
Surround, DTS „Digital Surround“

• Garsumo gerinimas: „Ambisound“, Sumanusis 
garsas, Filmas, Muzika, Valdymas balsu, Aukštųjų ir 
žemųjų dažnių reguliavimas, Garso 
sinchronizavimas, Automatinis garso išlyginimas

Garsiakalbiai
• „SoundBar“ garsiakalbiai: Iš viso 18 garsiakalbių
• Apatiniai garsiakalbiai: 2 garsiakalbiai (centrinis 

kanalas), 2 garsiakalbiai (priekiniai K / D), 2 
garsiakalbiai (erdvinio garso K / D), 2 minkšto 
kupolo aukštųjų dažnių garsiakalbiai (erdvinio 
garso)

• Aukštyn nukreipti garsiakalbiai: K: 2 garsiakalbiai + 
3 minkšto kupolo aukštųjų dažnių garsiakalbiai, D: 
2 garsiakalbiai + 3 minkšto kupolo aukštųjų dažnių 
garsiakalbiai

• Pailgojo garsiakalbio dažnių diapazonas: 
190–20k Hz

• Pailgojo garsiakalbio pilnutinė varža: 8 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 8 in 

garsiakalbis
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

40–190 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ 
įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Skaitmeninė 
optinė įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Garso įvestis, 3,5 mm jungtis, USB audio (5 V, 500 
mA NS)

• Integruotos jungtys: NFC, „Bluetooth“
• Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC

Patogumas
• Rodomas skaitmeninis laikrodis
• HDMI funkcijos: Palaikomas 4K perdavimas (30 

fps), Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, 
Automatinis garso įvesties kartografavimas

• USB atkūrimas: Garsas (MP3)

Maitinimas
• Pagrindinio įrenginio maitinimas: DC 19 V, 4,73 A, 

100–240 V AC, 50/60 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 220–240 V 

AC, 50/60 Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Pailgojo garsiakalbio AC-DC adapteris, 
AC maitinimo laidas (x2), HDMI laidas, USB 
adapteris, Sieninis laikiklis (x2), Tvirtinimo prie 
sienos popierinis vadovas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, 
Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 1058 x 52 x 

120 mm
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 240 x 510 x 

302 mm

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

105,8 x 5,2 x 12 cm
• Svoris: 12,08 kg

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95185 62344 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

112 x 47 x 29,5 cm
• Grynasis svoris: 12,55 kg
• Pakuotės svoris: 3,65 kg
• Bendras svoris: 16,2 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95185 62344 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Outer carton (L x W x H): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
• Grynasis svoris: 12,55 kg
• Pakuotės svoris: 4,55 kg
• Bendras svoris: 17,1 kg
•
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