
 

 

Philips Fidelio
Home Theater Philips 
Fidélio E5 Epitome

Sistema som surround sem fio 4.1

Bluetooth® aptX, AAC e NFC
2 entradas HDMI In e saída HDMI 
ARC
Madeira e couro
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m as caixas de som Philips Fidelio E5, você tem em sua casa um verdadeiro som surround graças ao 

woofer e às caixas de som traseiras wireless destacáveis. Os drivers para amantes de som oferecem 

 dinâmico balanceado. E o acabamento combina com qualquer tipo de decoração.

Som mais potente em filmes e programas de TV
• Surround sob demanda - caixas de som surround sem fio removíveis
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
• Tweeters soft dome Premium para som extremamente nítido

Conecte e divirta-se
• Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmissão de músicas sem fio
• Duas entradas HDMI para excelente qualidade de som e imagem
• Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
• HDMI ARC para acessar todo o som da sua TV

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Design minimalista e elegante para combinar com sua decoração moderna
• Subwoofer wireless para uso sem complicação
• Tecido luxuoso perfeitamente definido para um melhor desempenho de som



 Tweeters premium de cúpula macia

Com o Crystal Clear Sound da Philips, você 
agora pode perceber e apreciar cada detalhe 
sonoro, exatamente como o artista ou diretor 
gostaria que fosse ouvido! O Crystal Clear 
Sound reproduz a fonte do som — seja um 
filme de ação, um musical ou uma apresentação 
ao vivo — de modo fiel e preciso e sem 
distorção. Os Home Theaters Philips com 
Crystal Clear Sound mantêm o processamento 
de áudio em um nível mínimo, preservando a 
pureza do conteúdo de áudio original. O 
resultado é uma precisão sonora superior para 
os seus ouvidos.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmissão 
de música sem fio

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communications, Comunicações de campo 
próximo) de um toque. Toque o smartphone 
ou tablet habilitado para NFC na área de NFC 
de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece 
o emparelhamento via Bluetooth e inicie a 
transferência de músicas.

2 entradas HDMI

Curta reprodução 3D com qualidade 
impressionante e áudio Crystal Clear 5.1 ou 
7.1; basta conectar as 2 saídas HDMI de áudio 
do player da Philips ao seu receptor AV 
comum (não 3D).

Dolby Digital e Pro Logic II

O decodificador integrado Dolby Digital 
elimina a necessidade de decodificador 
externo, processando os seis canais de 
informações de áudio para fornecer uma 
experiência de som surround de alta qualidade 
e uma sensação incrivelmente natural de 
ambientação e realismo dinâmico. O Dolby 
Pro Logic II oferece cinco canais de 
processamento de som de alta qualidade de 
qualquer origem de áudio estéreo.

Surround sob demanda

Mergulhe seus sentidos da audição em um som 
surround incrível sempre que quiser. Remova 
as caixas de som surround wireless das 
unidades de alto-falante esquerda e direita e 
coloque-as na parte de trás da sala para obter 
um som surround multicanal para jogos e 
filmes. Quando a ação terminar, é só colocar as 
caixas acústicas para ouvir músicas e 
programas de TV. Com a nossa tecnologia de 
áudio sem fio que opera em uma frequência 
exclusiva, você fica livre de interferências de 
rede. O resultado é um sistema de som 
surround completamente sem fio e sem perda 
na qualidade do áudio para a reprodução de 
música e filmes.
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Som
• Recursos de áudio: Surround sob demanda, Modo 

noturno, Controle de altos e graves, DoubleBass
• Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Potência de saída do subwoofer: 90
• Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 

210 W
• Potência de saída da caixa acústica de satélite: 120

Caixas acústicas
• Drivers por caixa de som surround: Alto-falante 

full range de 1 x 2,5"
• Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
• Faixa de frequência do subwoofer: 20-150 (-3 

dB) Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Tipo de subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema 

Bass Reflex
• Drivers por caixa acústica satélite: 1 tweeter em 

domo macio, 1 x woofer de faixa total de 3"
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20K (-3 

dB) Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 8 ohm
• Tipos de caixas acústicas: 2 caixas acústicas 

satélites
• Sistema: Sistema 2.1 /4.1

Conectividade
• Conexões traseiras: Entrada digital coaxial, Entrada 

óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, 
HDMI IN 2, Entrada de áudio de 3,5 mm

• Conexões wireless: Bluetooth APT-X e AAC

Conforto
• EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, 

Mapeamento automático da entrada de áudio, 
Modo de espera com um toque, Transição de 
comandos do controle remoto

• Recursos HDMI: ARC (Audio Return Channel, 
Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W

Sustentabilidade
• Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável, 

Tinta à base de soja

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 160 x 400 x160 (com 

caixas acústicas destacáveis) mm
• Peso da unidade principal: 4 kg
• Subwoofer (L x A x P): 220 x 440 x 220 mm
• Peso do subwoofer: 5,4 kg
• Peso, incluindo embalagem: 16 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de 

energia, Controle remoto, Folheto com 
informações de segurança e legais, Folha de marcas 
comerciais, Manual do Usuário, Folheto de garantia 
mundial

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 69989 5
• Peso bruto: 15,4 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Peso líquido: 11,93 kg
• Número de embalagens para o cliente: 1
• Peso da embalagem: 3,47 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Peso bruto: 15,4 kg
• Peso líquido: 11,93 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 3,47 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

54,2 x 44 x 22 cm
• Peso: 5,637 kg
•
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