
 

 

Philips Fidelio
E5 vezeték nélküli 
surround hangszórók igény 
szerint
4.1 cs., vez. nélküli surround 

hangzás

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
2 HDMI bemenet és HDMI 
kimenet, ARC
Fa és bőr
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rőteljes, moziszerű surround hangzás
vehető hangsugárzókkal
hilips Fidelio E5 hangsugárzók a vezeték nélküli, levehető hátsó hangsugárzók és a mélysugárzó révén 

ódi surround hangzással töltik meg házimoziját. Az audiofil szintű meghajtók kiegyenlített, dinamikus 

ngzást biztosítanak. A prémium kategóriás kivitelnek köszönhetően a készülék bármely otthonba 

ekül illik.

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangsugárzók
• Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
• A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
• Csatlakoztatás 2 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Modern szobabelsőkhöz illeszkedő ízléses, minimalista dizájn
• Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez
• Kitűnő hangteljesítmény a minőségi szövetborításnak köszönhetően



 Kiváló minőségű puha dóm 
magashangszórók

A Philips Crystal Clear Sound technológiájának 
köszönhetően most a hangzás minden 
részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja 
a zenét, ahogy az előadóművész vagy a 
karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal 
Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő 
koncertről van szó – pontosan, hűen, 
torzításmentesen reprodukálja a hangforrás 
hangját. A Philips házimozi-rendszerek 
kristálytiszta hangzást biztosító technológiája a 
lehető legkevesebb hangfeldolgozással 
igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag 
tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató 
tökéletes hangélményben részesülhet.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli 
zenestreameléshez

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

2 db HDMI

Ha csatlakoztatja a lejátszó 2 HDMI kimenetét 
a nem-3D AV receiverhez, élvezheti az élethű 
3D lejátszást, és a kristálytiszta 5.1-es vagy 7.1-
es hangzást.

Dolby Digital és Pro Logic II

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem 
szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder 
feldolgozza az audioinformációk mind a hat 
csatornáját, így surround hangzást, valamint 
meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz 
létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby 
Pro Logic II bármely sztereó forrásból 
ötcsatornás surround hangzást állít elő.

Surround hangzás, igény szerint

Merüljön el érzékeivel a kiváló surround 
hangzás hallgatásában, amikor csak szeretné. 
Egyszerűen válassza le a vezeték nélküli 
hangsugárzókat a bal és jobb oldali fő 
hangsugárzó egységekről, és helyezze el őket a 
szoba túlsó felén, így máris többcsatornás 
surround hangzással hallgathatja játékait és 
filmjeit. Ha vége az akciójeleneteknek, helyezze 
vissza a hangsugárzókat a zenehallgatáshoz és a 
TV-műsorokhoz. A szabadalmaztatott, vezeték 
nélküli technológiának, és az egyedi frekvencián 
működő surround hangsugárzóknak 
köszönhetően nincs hálózati interferencia. Az 
eredmény egy teljesen vezeték nélkül működő 
surround rendszer, maradéktalan 
hangminőséggel zenéhez és filmekhez.
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Fénypontok
E5 vezeték nélküli surround hangszórók igény szerint
4.1 cs., vez. nélküli surround hangzás Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 2 HDMI bemenet és HDMI kimenet, 
ARC, Fa és bőr
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Surround hangzás igény szerint, 

Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, 
DoubleBass

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 210 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 120

Hangszórók
• Meghajtók surround sugárzónként: 1 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 (-3 

dB) Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, 

Bass Reflex rendszer
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 1"-es puha 

dóm magashangszóró, 1 db 3"-es szélessávú 
hangszóró

• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150-20 k (-3 
dB) Hz

• Szatellitsugárzó impedanciája: 8 ohm
• Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
• Rendszer: 2.1/4.1-es rendszer

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, 

Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, 
Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth® APT-X 
és AAC

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Tápellátás
• Tápegység: 110-240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 160 x 400 x 160 (levehető 

hangsugárzókkal) mm
• A főegység tömege: 4 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 220 x 440 x 220 mm
• Mélynyomó tömege: 5,4 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 16 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati 

tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, 
Nemzetközi garancialevél

Külső karton
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttó tömeg: 15,4 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Nettó tömeg: 11,93 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 3,47 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttó tömeg: 15,4 kg
• Nettó tömeg: 11,93 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 3,47 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

54,2 x 44 x 22 cm
• Tömeg: 5,637 kg
•
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