
 

 

Philips Fidelio
SkyQuake SoundBar-
høyttaler

5.1.2-kanals trådløs subwoofer

Dolby Atmos®

Ambisound-teknologi
Bluetooth® aptX, AAC og NFC

B8
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li med inn i en ny dimensjon
pplev kinolyd i 3D med Dolby Atmos®

pplev en helt ny audiovisuell verden med 3D-lyd fra Philips Fidelio SkyQuake. Dolby 
mos® og Ambisound gir en helt spesiell underholdningsopplevelse ved å legge til 
ydedimensjon i lyd – for et utrolig realistisk 3D-lydbilde.

Hi-Fi-lyd
• 5.1.2-flerkanalslyd for svært oppslukende kinolyd
• Dolby Atmos® gir deg en følelse av at det finnes en dimensjon over deg
• Ambisound-teknologi for bred surroundlyd
• Dyp og nummende bass med kraftig 220 W trådløs subwoofer
• Tilpasset senterhøyttaler gir god stemmeklarhet
• Krystallklare høye toner med førsteklasses soft dome-diskanthøyttalere
• Dolby Surround skaper 3D-lyd fra kanalbasert innhold
• Dolby TrueHD og DTS for surroundlyd med Hi-Fi

Utformet for å forbedre rommet
• Stilig og førsteklasses design som passer til enhver TV

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Koble til HDMI (x2) for å få best mulig Atmos®-opplevelse
• HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
• Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming



 5.1.2-flerkanalslyd

Philips Fidelio B8 er en 5.1.2-flerkanals 
soundbar med totalt atten høyttalere (ti svært 
sensitive racetrack-drivere og åtte soft dome 
diskanthøyttalere) som leverer omsluttende 
lyd i en stilig utforming. I tillegg til tradisjonell 
5.1 er to ekstra, patenterte oppoverrettede 
høyttalere (hver består av to racetrack-drivere 
og tre diskanthøyttalere) designet for å sende 
lyd mot taket. Dette gir en høydedimensjon til 
lydopplevelsen. Ved å inkorporere Dolby 
Atmos® og Philips' merkevarebeskyttede 
Ambisound-teknologi leverer B8 et svært 
realistisk 3D-lydbilde.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos® lager en lyddimensjon over deg, 
en ny høydefølelse som plasserer deg midt i 
handlingen. Den fullstendige 3D-
lydatmosfæren er svært realistisk og plasserer 
objekter som beveger seg, rett over deg. Dette 
gjengir alt fra rolige samtaler og lynrask action 
med utrolig klarhet, fylde og dybde. Alt 
kommer sammen i en svært spennende 
hjemmekinolydopplevelse, som gjør at sansene 
dine trekker deg dypere inn i handlingen.

Ambisound-teknologi

Philips' merkevarebeskyttede Ambisound-
teknologi gir omfavnende flerkanals 
surroundlyd, noe som gir et utrolig lydbilde. 
Dette er 5.1-kanals lyd uten begrensende krav 
for posisjonering, romstørrelse og innviklet 
oppsett – og uten å måtte ha flere høyttalere 
og kabler rundt i rommet. Ambisound gir 
panoramisk 5.1-kanals lyd fra én slank 
soundbar ved å kombinere tre viktige faktorer 
– psykoakustikk, avansert lydbehandling og 
nøyaktig vinklet driverposisjon.

220 W kraftig, trådløs subwoofer
Philips Fidelio B8 har en kraftig 220 W trådløs 
subwoofer, med en nedoverrettet driver på 8” 
for å levere dyp, dunkende bass. Den 
kuppelformede bassreflektoren hindrer ikke 
bare at lyden blir dempet når subwooferen 
plasseres på teppet, den gir også en sterkere 
og dypere bass ved å sende lavfrekvent lyd 
jevnt i alle retninger. Kjenn hvordan den dype 
bassen fordeles jevnt rundt deg, uansett hvor 
du plasserer den trådløse subwooferen i 
rommet.

Tilpasset senterhøyttaler

For de fleste anleggene har senterkanalen 2.1-
kanalslyd. Derfor høres tale uklart. Philips 
Fidelio B8 har to tilpassede drivere som skaper 

senterkanalen – med sin egen forsterker og en 
annerledes signalbehandling, for å gi bedre 
vokalpresisjon for krystallklare samtaler i 
filmer, TV-programmer og nyhetene.

Soft dome-diskanthøyttalere

Førsteklasses soft dome-diskanthøyttalere gir 
superklar høyfrekvenslyd uten forvrengninger. 
De gjør at rene, høye toner kan spres bredere. 
På Philips Fidelio B8 er to diskanthøyttalere 
vinklet 45 grader og sender lyden til siden, slik 
at frekvensene får et større lydområde. 
Kombinasjonen av driverne som er plassert 
foran, de vinklede diskanthøyttalerne og 
Ambisound gjør at B8 har brede lydeffekter.

Dolby Surround
Dolby Surround-lydmiksing gir nytt liv til 
tradisjonelle kanalbaserte lydspor med 
surroundlyd ved å mikse opprinnelig 2.0-, 5.1- 
og 7.1-kanals innhold opp til Dolby Atmos®-
lydopplevelse. I motsetning til tidligere 
bredbånds lydmiksteknologier som brukes i 
tidsdomene, brukes Dolby Surround-
lydmiksing i frekvensdomenet og styrer 
frekvensbåndene individuelt, noe som 
produserer surroundlyd med nøyaktig 
plasserte lydelementer og romslige omgivelser. 
Dermed får du alltid en omsluttende 3D-
lydopplevelse selv uten Dolby Atmos®-
lydspor.

Dolby TrueHD og DTS
Bytt til digitallyd og få maksimalt ut av 
musikken og filmene dine. Dolby TrueHD og 
DTS Digital Surround gir den beste og flotteste 
lyden, som nesten ikke kan skilles fra 
studiomasterlyden. Hør lyden slik filmens 
lydteknikere vil at du skal høre den. Dolby 
TrueHD og DTS Digital Surround forbedrer 
underholdningen med utrolig hjemmekinolyd.
B8/12

Høydepunkter
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5.1.2-kanals trådløs subwoofer Dolby Atmos®, Ambisound-teknologi, Bluetooth® aptX, AAC og NFC
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Lyd
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 400 W
• Høyttalerens utgangseffekt: 180 W (20 W x 9)
• Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
• Lydsystem: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby 

Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS 
Digital Surround

• Lydforbedring: Ambisound, Smart Sound, Film, 
Musikk, Tale, Diskant- og basskontroll, 
Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning

Høyttalere
• Drivere per soundbar: Total 18 drivere
• Lavlags høyttalere: 2 drivere (senterkanal), 2 

drivere (foran V/H), 2 drivere (surround V/H), 2 
soft dome-diskanthøyttalere (surround)

• Oppoverrettede høyttalere: V: 2 drivere + 3 soft 
dome-diskanthøyttalere, H: 2 drivere + 3 soft 
dome-diskanthøyttalere

• Frekvensområde for lydplanke: 190–20 000 Hz
• Lydplankeimdepans: 8 ohm
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 8" woofer
• Subwoofertype: Trådløs subwoofer, 

Bassreflekssystem
• Frekvensområde for subwoofer: 40~190 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: HDMI-INNGANG 1, HDMI-

INNGANG 2, HDMI 1.4-utgang (ARC), Digital 
optisk inngang, Digital koaksialinngang, Lyddingang 
på 3,5 mm, USB-lyd (5 V, 500 mA DC)

• Integrerte tilkoblinger: NFC, Bluetooth
• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth APT-X og AAC

Anvendelighet
• Digital klokke
• HDMI-funksjoner: Støtter 4K-gjennomstrømming 

(30 bps), Audio Return Channel (ARC), 
Innholdstype

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 
Fjernkontrollgjennomgang, Automatisk 
lydinngangskalibrering

• USB-avspilling: Lyd (MP3)

Drift
• Hovedenhetens strømforsyning: 19 V DC 4,73 A, 

100–240 V AC, 50/60 Hz
• Strømforsyning for subwoofer: 220–240 V AC, 50/

60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Utforming
• Kan monteres på vegg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 

AC/DC-adapter for soundbar, Strømledning (x2), 
HDMI-kabel, USB-adapter, 
Veggmonteringsbraketter (x2), Veiledning for 
veggmontering, Hurtigstartveiledning, Brosjyre 
med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, 
Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

1058 x 52 x 120 millimeter
• Subwoofer (B x H x D): 

240 x 510 x 302 millimeter

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 105,8 x 5,2 x 12 cm
• Vekt: 12,08 kg

Mål, emballasje
• EAN: 48 95185 62344 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 112 x 47 x 29,5 cm
• Nettovekt: 12,55 kg
• Taravekt: 3,65 kg
• Bruttovekt: 16,2 kg

Ytre eske
• EAN: 48 95185 62344 3
• Antall kundepakker: 1
• Yttereske (L x B x H): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
• Nettovekt: 12,55 kg
• Taravekt: 4,55 kg
• Bruttovekt: 17,1 kg
•
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