
 

 

Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 cu 
subwoofer wireless

888 W max. Subwoofer wireless

Boxe surround detașabile
Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Compatibil cu DTS Play-Fi
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să-te captivat de acţiune. Simte emoţia. Acest soundbar Fidelio cu boxe satelit 
taşabile şi Dolby Atmos te va înconjura cu sunet incredibil de detaliat şi de realist. Basul 
ofund adaugă un impact palpabil efectelor şi muzicii.

Maestrul sunetului surround
• Experienţă captivantă fără efort. De la seara de filme la muzică
• Philips Fidelio. Simte dramatismul
• 7.1.2 canale. 888 W max. 450 W RMS (1 %THD)
• Boxe satelit detașabile. Sunet surround la cerere

Lasă-te captivat de filme și muzică
• Dolby Atmos și Dolby Surround. Intensifică emoţia
• IMAX Enhanced. Sunet captivant, emoţionant
• Play-Fi. Sunet de înaltă calitate, în mai multe camere
• HDMI eARC. Bucură-te de formatele audio Dolby Atmos și DTS:X
• Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Intrare optică

O experienţă fără cusur
• Conectează ușor la sursele favorite
• 4K pass-through. Două intrări HDMI
• Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal



 Conectare fără efort

Cu un soundbar Philips Fidelio, nimic nu te 
distrage de la experienţa de audiţie. Fie că este 
vorba de boxe spate detașabile, care pot fi 
pornite sau oprite în câteva secunde pentru 
seara de filme. De modul perfect în care poţi 
comuta între toate sursele preferate. Sau de 
înălţimea redusă pentru poziţionare ușoară. 
Nu trebuie decât să despachetezi produsul, să 
îl conectezi și să te relaxezi.

Simte dramatismul

Acest soundbar creează o experienţă 
captivantă de neuitat. 7.1.2 canalele umplu 
orice cameră cu coloane sonore bogate și 
profunde, efecte răsunătoare și dialog 
scânteietor. Subwooferul wireless adaugă 
impact fiecărei explozii și fiecărui ritm.

Sunet surround la cerere

Vrei o experienţă complet captivantă în seara 
de filme? Scoate pur și simplu boxele detașabile 

de la capetele soundbarului și amplasează-le în 
spatele tău pentru a crea o veritabilă 
configuraţie de sunet surround. Cu un canal 
central dedicat, vei auzi fiecare cuvânt – de la 
blockbustere la podcasturi.

Dolby Atmos și Dolby Surround

Obţine experienţa Dolby Atmos completă cu 
difuzoarele orientate în sus ale acestui 
soundbar. Filmele și serialele preferate vor 
suna incredibil de realist, sunetul propagându-
se deasupra și în jurul tău. Dacă vizionezi 
conţinut non-Atmos, soundbarul comută la 
Dolby Surround.

IMAX Enhanced

Acest soundbar puternic este certificat IMAX 
Enhanced, ceea ce înseamnă că este capabil să 
ofere o experienţă audio care te duce cu 
adevărat în altă lume. Subwooferul de 240 W 
arată excelent autonom, iar soundbarul în sine 
are o înălţime redusă pentru amplasare ușoară.

Play-Fi. Sistem pentru mai multe 
camere și altele

Compatibilitatea cu DTS Play-Fi face din acest 
soundbar Fidelio premium o componentă 
puternică într-o configuraţie audio pentru mai 
multe camere. Poţi sincroniza și grupa cu 
ușurinţă boxe compatibile Play-Fi și reda liste 
de melodii în fiecare cameră, cu sunet de înaltă 
calitate, fără a pierde niciun ritm.

Toate sursele tale favorite
Pentru muzică, Spotify Connect îţi permite să 
transmiţi semnal de cea mai bună calitate de pe 
Spotify, prin Wi-Fi. De asemenea, poţi reda 
liste de melodii cu sunet de înaltă rezoluţie de 
pe dispozitivul mobil prin Apple AirPlay 2 sau 
Bluetooth. Pentru filme și jocuri, 4K pass-
through îţi permite să conectezi sursele video 
4K HDR fără nicio pierdere de rezoluţie.

Conectează-te cu asistenţi vocali

Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau 
oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea 
muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest 
soundbar funcţionează cu Apple AirPlay 2, 
astfel că poţi folosi și acest asistent. Dă muzica 
mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile 
complet libere.
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• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 888 120 mm
Difuzoare
• Număr de canale de sunet: 7.1.2
• Difuzoare centrale: 2 difuzoare pentru toată gama 

de frecvenţe (stânga + dreapta)
• Difuzoare frontale: 4 difuzoare pentru toată gama 

de frecvenţe (stânga + dreapta), 2 tweetere 
(stânga+dreapta)

• Difuzoare orientate în sus: 2 difuzoare pentru toată 
gama de frecvenţe (stânga + dreapta)

• Difuzoare orientate în lateral: 2 tweetere 
(stânga+dreapta)

• Difuzoare posterioare detașabile: 2 difuzoare 
pentru toată gama de frecvenţe (stânga + dreapta), 
2 tweetere (stânga+dreapta)

• Interval de frecvenţe soundbar: 150 - 20k Hz
• Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
• Incintă subwoofer extern: Bass reflex
• Număr de woofere: 1
• Diametru woofer: 8"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 35 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Conectivitate
• Bluetooth: Receptor
• Intrare HDMI x 2
• Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Protecţie a conţinutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
• Intrare optică x 1
• Intrare AUX: 3,5 mm
• Versiune Bluetooth: 4.2
• Standard DLNA: Nu
• Conexiune pentru mai multe boxe
• Tehnologie pentru mai multe boxe: DTS Play-Fi în 

mai multe camere
• Smart Home: Spotify Connect, Chromecast 

încorporat, Funcţionează cu OK Google, 
Funcţionează cu Alexa, Funcţionează cu Apple 
Airplay 2

• WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Conexiune wireless pentru boxe: Boxe satelit, 

Subwoofer

Sunet
• Sistem audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 

Enhanced
• Îmbunătăţirea sunetului: Film, Muzică, Voce, Sport, 

Personalizat

W MAX. / 450 W RMS (1 %THD)
• Distorsionare armonică totală: 1%

Video
• Îmbunătăţirea imaginii video: 4K Video Pass-

through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
• Pass-through 3D

Formate audio acceptate
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital 
EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 
canale), DTS:X, DTS-ES, Audio de rezoluţie înaltă 
DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 
Dolby Digital EX, Dolby Digital plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround 
(5.1 canale), DTS:X, DTS-ES, Audio de rezoluţie 
înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential

• Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A

Design
• Culoare: Negru
• Montare pe perete

Confort
• Mod Noapte: Nu
• Telecomandă

Alimentare
• Standby automat
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 

Hz
• Consum de energie unitate principală în standby: < 

0,5 W
• Alimentare subwoofer: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
• Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă (cu baterie), Cablu 

de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Certificat de 
garanţie internaţională

Dimensiuni
• Unitate principală (l x H x A): 1312 x 55,6 x 
• Greutate unitate principală: 5,97 kg
• Boxă satelit (L x Î x A): 183 x 55,6 x 120 mm
• Greutate boxă satelit: 0,786 kg
• Subwoofer (l x H x A): 230 x 400 x 407 mm
• Greutate subwoofer: 9,6 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 11262 9
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

115 x 45,8 x 40,5 cm
• Greutate brută: 20,69 kg
• Greutate netă: 15,8 kg
• Greutate proprie: 4,89 kg
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1

Cutie exterioară
• GTIN: 1 48 95229 11262 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 116,5 x 53,5 x 48 cm
• Greutate brută: 44,1 kg
• Greutate netă: 31,6 kg
• Greutate proprie: 12,5 kg
• Număr de ambalaje: 2

Compatibilitate
• Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă
•

Data apariţiei 2022-11-02

Versiune: 19.1.3

12 NC: 8670 001 71431
EAN: 48 95229 11262 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

B97/10

Specificaţii
Soundbar 7.1.2 cu subwoofer wireless
888 W max. Subwoofer wireless Boxe surround detașabile, Dolby Atmos. IMAX Enhanced, Compatibil cu 
DTS Play-Fi

http://www.philips.com

