
 

 

Philips Fidelio
E5 trådløse Surround on 
Demand-højttalere

4.1-kanals, trådløs surround-lyd

Bluetooth® aptX, AAC og NFC
2 HDMI-indgange og HDMI-
udgange med ARC
Træ og læder
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ed aftagelige højttalere
ilips Fidelio E5-højttalere leverer ægte surround-lyd til hjemmebiografen med trådløse 
agelige baghøjttalere og subwoofer. Kvalitetsdrivere leverer balanceret dynamisk lyd. 
rsteklasses finish komplementerer enhver smart boligindretning.

Fyldigere lyd til TV og film
• Surround, når du vil - aftagelige trådløse surroundhøjttalere
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere til Crystal Clear Sound

Tilslut og nyd al din underholdning
• Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming
• Tilslut til en HDMI x 2 for at få en stor billed- og lydkvalitet
• Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
• HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

Designet til at forbedre din bolig
• Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning
• Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod
• Lækkert stof, perfekt tilvirket til at opnå den bedste lydkvalitet



 Førsteklasses Soft Dome-
diskanthøjttalere

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være 
i stand til at skelne og påskønne hver enkelt 
detalje i lyden på den måde, som kunstneren 
eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear 
Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en 
actionfilm, en musical eller en live-koncert – 
troværdigt, præcist og uden forvrængning. 
Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear 
Sound fastholder lydbehandling på et minimum, 
hvilket bevarer renheden fra det oprindelige 
lydindhold. Resultatet er bedre sonisk 
nøjagtighed til dine ører.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs 
musikstreaming

NFC-teknologi

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med 
enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Du skal blot trykke den 
NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod 
NFC-området på en højttaler for at aktivere 
højttaleren, starte Bluetooth-parring og 
begynde at streame musik.

HDMI x 2

Nyd den overvældende 3D-afspilning og 
krystalklare 5.1 eller 7.1 lyd ved blot at tilslutte 
vore afspillers 2 HDMI-lydudgange sammen 
med din AV-modtager uden 3D.

Dolby Digital og Pro Logic II

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer 
behovet for en ekstern dekoder ved at 
behandle alle seks kanaler med lydinformation, 
så du får en surround-lydoplevelse og en 
imponerende naturlig følelse af atmosfære og 
dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II 
skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver 
stereokilde.

Surround, når du vil

Fordyb dine lyttesanser i overlegen 
surroundlyd, når du ønsker det. Tag blot de 
trådløse surroundhøjttalere af venstre og 
højre hovedhøjttalerenheder. og placer dem 
bagest i lokalet for at opleve surroundsound 
fra flere kanaler ved visning af dine spil og film. 
Efter oplevelsen sætter du højttalerne tilbage 
til musik og TV-udsendelser. Takket være brug 
af patenteret trådløs lydteknologi samt 
surround-højttalere, der arbejder på en unik 
frekvens, er der ingen netværksinterferens. 
Resultatet er et ægte trådløst surround-system 
med tabsfri lydkvalitet til musik og film.
CSS7235Y/12

Vigtigste nyheder
E5 trådløse Surround on Demand-højttalere
4.1-kanals, trådløs surround-lyd Bluetooth® aptX, AAC og NFC, 2 HDMI-indgange og HDMI-udgange med 
ARC, Træ og læder



Udgivelsesdato  
2015-03-27

Version: 10.5.6

12 NC: 8670 001 07641
EAN: 08 71258 16998 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Lyd
• Lydforbedring: Surround, når du vil, Night-

indstilling, Diskant- og basregulering, DoubleBass
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Subwooferoutput: 90
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 210 W
• Satelithøjttaleroutput: 120

Højttalere
• Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 1 x 2,5" 

bredspektret højttaler
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm
• Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, 

Basreflekssytem
• Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-

diskanthøjttaler, 1 x 3" full-range basenhed
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 150-20K (-3 

dB) Hz
• Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
• Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
• System: 2,1/4,1-system

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, 

Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC), 
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Lydindgang 3,5 mm 
jackstik

• Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X og AAC

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), 
Indholdstype

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed
• Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret 

trykfarve

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 160 X 400 X 160 (med 

aftagelige højttalere) mm
• Vægt for hovedenhed: 4 kg
• Subwoofer (B x H x D): 220 X 440 X 220 mm
• Subwoofers vægt: 5,4 kg
• Vægt inkl. emballage: 16 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, 

Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed 
og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, 
Globalt garantibevis

Yderemballage
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttovægt: 15,4 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Nettovægt: 11,93 kg
• Antal forbrugeremballager: 1
• Taravægt: 3,47 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttovægt: 15,4 kg
• Nettovægt: 11,93 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 3,47 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 54,2 x 44 x 22 cm
• Vægt: 5,637 kg
•
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