
 

 

Philips Fidelio
Altifalantes E5 de surround 
quando desejar sem fios

Som surround sem fios 4.1
Bluetooth® aptX, AAC e NFC
2 entradas HDMI e saída HDMI 
ARC
Madeira e couro
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 altifalantes Philips Fidelio E5 fornecem um som surround verdadeiro ao seu sistema de cinema em 

a através dos altifalantes traseiros sem fios amovíveis e do subwoofer. Os diafragmas adequados para 

diófilos fornecem um som dinâmico equilibrado. Os acabamentos de alta qualidade complementam 

alquer estilo de decoração de interiores.

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Surround quando desejar - altifalantes surround sem fios amovíveis
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
• Tweeters de topo suave da melhor qualidade para Crystal Clear Sound

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
• Ligue ao HDMI x 2 para uma óptima qualidade de imagem e de som
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna
• Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos
• Tecido luxuoso perfeitamente definido para um melhor desempenho de som



 Tweeters de topo suave

Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá 
distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro 
da forma como este deve ser ouvido e como o 
artista ou o realizador o concebeu! O Crystal 
Clear Sound reproduz a fonte de som - 
independentemente de ser um filme de acção, 
um musical ou um espectáculo ao vivo - de 
forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. 
Os sistemas de cinema em casa da Philips com 
Crystal Clear Sound mantêm o processamento 
de áudio num nível mínimo, preservando a 
pureza do conteúdo de áudio original. O 
resultado é uma maior precisão sonora 
oferecida aos seus ouvidos.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir 
música sem fios

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

HDMI x 2

Desfrute de uma reprodução 3D fascinante e 
de um áudio de 5.1 ou 7.1 cristalino através da 
simples ligação da saída áudio HDMI x 2 do 
nosso leitor ao conector no seu receptor AV 
não 3D.

Dolby Digital e Pro Logic II

Um descodificador Dolby Digital integrado 
elimina a necessidade de um descodificador 
externo ao processar todos os seis canais de 
informação áudio para proporcionar uma 
experiência de som surround e uma sensação 
espantosamente natural de realismo 
envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II 
proporciona cinco canais de processamento 
surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Surround quando desejar

Mergulhe o seu sentido de audição em som 
surround excelente sempre que desejar. Basta 
remover os altifalantes surround sem fios das 
unidades dos altifalantes principais esquerdo e 
direito e colocá-los no fundo da sala para obter 
a experiência de som surround multicanais nos 
seus jogos e filmes. Quando a acção terminar, 
basta voltar a encaixar os altifalantes para 
música e programas de TV. Utilizando uma 
tecnologia de áudio sem fios patenteada com 
altifalantes surround que funcionam numa 
frequência exclusiva, não há quaisquer 
interferências de rede. O resultado é um 
sistema surround completamente sem fios 
com uma qualidade de áudio sem perdas para 
música e filmes.
CSS7235Y/12

Destaques
Altifalantes E5 de surround quando desejar sem fios
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Som
• Melhoramento do som: Surround quando desejar, 

Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos, 
DoubleBass

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potência de saída do subwoofer: 90
• Potência total RMS @ 30% THD: 210 W
• Potência de saída do altifalante satélite: 120

Altifalantes
• Diafragmas por altifalante Surround: 1 altifalante de 

2,5" de gama total
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema 

Bass reflex
• Diagramas por altifalante satélite: 1 Tweeter de 

topo suave de 1", 1 woofer de gama total de 3"
• Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 (-

3 dB) Hz
• Impedância do altifalante satélite: 8 ohms
• Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
• Sistema: Sistema 2.1/4.1

Conectividade
• Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, 

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

• Ligações sem fios: Bluetooth APT-X e AAC

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

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Modo standby com um só toque, Comunicação do 
telecomando

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 160x400x160 (com 

altifalantes amovíveis) mm
• Peso da unidade principal: 4 kg
• Subwoofer (L x A x P): 220x440x220 mm
• Peso do subwoofer: 5,4 kg
• Peso incl. embalagem: 16 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de 

alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e 
legal, Folha de marcas comerciais, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial

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

66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Peso líquido: 11,93 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 3,47 kg
• Tipo de disposição na prateleira: 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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