
 

 

Philips Fidelio
7.1.2-kanalni Soundbar z 
brezžičnim nizkotoncem

Naj. moč 888 W. Brezžični 

nizkotonec.

Snemljivi prostorski zvočniki
Dolby Atmos. IMAX doživetje.
Združljiv z DTS Play-Fi
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j vas drama povsem prevzame. Občutite čustva. Soundbar Fidelio z odstranljivimi satelitskimi 
čniki in tehnologijo Dolby Atmos vas bo obdal z neverjetno realističnim zvokom in natančno 
čno reprodukcijo. Mogočni nizki toni bodo poskrbeli, da boste glasbo in vibracije tudi začutili.

Specialist za prostorski zvok
• Popolna pristnost. Od filmskega večera do poslušanja glasbe.
• Philips Fidelio. Začutite dramo.
• 7.1.2-kanalni. Največja moč 888 W. 450 W RMS (1 % THD)
• Snemljivi satelitski zvočniki. Prostorski zvok na zahtevo.

Naj vas filmi in glasba popolnoma prevzamejo
• Dolby Atmos in Dolby Surround. Ste začutili vznemirjenje?
• IMAX doživetje. Pristen in močan zvok
• Play-Fi. Kakovosten večprostorski zvok.
• HDMI eARC. Uživajte v zvočnih formatih Dolby Atmos in DTS:X.
• Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optični vhod.

Popolna izkušnja
• Enostavna povezava z najljubšimi viri
• Prehod 4K UHD signala. Dva vhoda HDMI.
• Združljiv z najljubšimi glasovnimi pomočniki z umetno inteligenco



 Enostavna povezava
S Philipsovim Sundbarom Fidelio je življenje 
enostavno. Odstranljive zadnje zvočnike lahko 
na filmski večer enostavno pritrdite ali snamete 
v samo nekaj sekundah. Poleg tega ga odlikuje 
tudi nizkoprofilna zasnova za enostavno 
namestitev. Le odpakirajte ga, priključite in se 
sprostite.

Začutite dramo
Ta Soundbar zagotavlja nepozabno in pristno 
izkušnjo. 7.1.2-kanalna reprodukcija napolni 
vsak prostor z bogatim, globokim zvokom ter 
vibracijami, hkrati pa ohranja popolno 
razločnost govora. Brezžični nizkotonec vsaki 
eksploziji doda večjo dimenzijo in vsaki glasbi 
poudari ritem.

Prostorski zvok na zahtevo
Se želite povsem prepustiti filmskemu večeru? 
Z obeh strani Soundbara snemite odstranljiva 
zvočnika in ju postavite na mesto za vami. Tako 
boste ustvarili resničen prostorski zvok. 
Centralni zvočni kanal zagotavlja, da boste 
slišali vsako besedo – od filmskih uspešnic do 
podcastov.

Dolby Atmos in Dolby Surround
Doživite popolno izkušnjo tehnologije Dolby 
Atmos, z navzgor obrnjenimi zvočniki v 

Soundbaru. Vaši najljubši filmi in oddaje bodo 
dobili neverjetno realističen zvok, ki vas bo 
obdajal z vseh strani. Če gledate vsebino, ki ne 
podpira tehnologije Atmos, bo Soundbar 
samodejno preklopil na način Dolby Surround.

IMAX doživetje.
Ta zmogljiv Soundbar ima certifikat "IMAX 
Enhanced", kar pomeni, da zagotavlja doživetje 
zvoka, ki vas popelje v povsem drug svet. 
Prostostoječ 240 W nizkotonec je videti 
odlično, nizka zasnova Soundbara pa omogoča 
enostavno postavitev.

Play-Fi. Večprostorski zvok in še več.
Zaradi združljivosti z DTS Play-Fi je ta vrhunski 
Soundbar Fidelio izredno zmogljiva 
komponenta v vašem večprostorskem avdio 
sistemu. Zvočnike, združljive s Play-Fi, 
enostavno združite ter vašo glasbo predvajajte 
sinhrono, v vseh prostorih hkrati. Uživali boste 
v visokokakovostnem zvoku brez kakršnih koli 
izgub.

Vsi vaši najljubši viri
Ko želite poslušati glasbo, Spotify Connect 
omogoča pretakanje najkakovostnejših vsebin 
prek povezave Wi-Fi. Prav tako lahko iz svoje 
mobilne naprave direktno prek povezave 
Apple AirPlay 2 ali Bluetooth pretakate 

visokoločljive sezname predvajanja. Kakovost 
filmov in iger bo vedno ostala neokrnjena, saj 
priključki omogočajo pretakanje signalov iz 
video virov 4K HDR z nezmanjšano 
ločljivostjo.

Združljiv z glasovnimi pomočniki z 
umetno inteligenco

Napravi s podporo Alexe ali kateri koli napravi 
s Pomočnikom Google naročite, naj predvaja 
glasbo prek vašega Soundbara. Vam je ljubša 
Siri? Ta Soundbar podpira Apple AirPlay 2, 
tako da lahko svoje želje naročite tudi njej. 
Zvišajte ali znižajte glasnost zvoka. Preskočite 
skladbe. Vse to naredite popolnoma 
prostoročno.
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Značilnosti
7.1.2-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Naj. moč 888 W. Brezžični nizkotonec. Snemljivi prostorski zvočniki, Dolby Atmos. IMAX doživetje., Zdru-
žljiv z DTS Play-Fi



• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, • Število komercialnih pakiranj: 2
•

Zvočniki
• Število zvočnih kanalov: 7.1.2
• Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 zvočni 

enoti polnega frekvenčnega obsega (L + D)
• Pogonske enote sprednjega zvočnika: 2 

visokotonca (L + D), 2 zvočni enoti polnega 
frekvenčnega obsega

• Navzgor obrnjena zvočnika: 2 zvočni enoti polnega 
frekvenčnega obsega (L + D)

• Bočni zvočniki: 2 visokotonca (L + D)
• Pogonske enote zadnjega zvočnika: 2 zvočni enoti 

polnega frekvenčnega obsega (L + D), snemljivo
• Vrsta nizkotonca: Aktivni, Brezžični nizkotonec
• Zvočna enota globokotonca: 8-palčni

Povezljivost
• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2
• HDMI IN x 2
• Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Zaščita vsebine HDMI: HDCP 1.4/2.3
• Optični vhod x 1
• Aux vhod: 3,5 mm
• DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.
• Spotify Connect
• Vgrajen Chromecast
• Združljiv z Alexo
• Podpora za Apple Airplay 2

Zvok
• Glasbeni sistem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 

doživetje.
• Izboljšava zvoka: Film, Glasba, Glas, Šport, Po meri
• Izhodna moč sistema zvočnikov: Največja moč 

888 W/450 W RMS (1 % THD)

Videoposnetek
• Izboljšave videa: Prehod videa 4K, Dolby Vision, 

HDR10, HDR10+, HLG

Podprti zvočni formati

Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital 
EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-
kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High 
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

• HDMI eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby 
Digital EX, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-
kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High 
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

• Optični: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-
kanalni

• Bluetooth: SBC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Napajanje glavne enote: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije glavne enote v stanju 

pripravljenosti: < 0,5 W
• Napajanje nizkotonskega zvočnika: 220–240 V AC, 

50/60 Hz
• Moč globokotonskega zvočnika v stanju 

pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik (z 

baterijo), Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, 
Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 1312 x 120 x 55,6 mm
• Nizkotonec (Š x V x G): 400 x 230 x 407 mm

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 11262 9

Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 48 95229 11262 6
Datum izdaje 2022-11-02

Različica: 3.0.2

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