
 

 

Philips Fidelio
Bezdr. repr. E5 s priest. zv. 
na požiad.

4.1 kan. bezdr. priest. zvuk
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
2 x HDMI In a HDMI out ARC
Drevo a koža

CSS7235Y

V
ce
Re
od
au
ýkonný priestorový zvuk ako v kine
z oddeliteľné reproduktory

produktory Fidelio E5 s odpojiteľnými bezdrôtovými zadnými reproduktormi a subwooferom 
 spoločnosti Philips prinášajú skutočný priestorový zvuk domáceho kina. Budiče s kvalitou pre 
diofilov zaručujú vyvážený dynamický zvuk. Špičková povrchová úprava skrášli každý interiér.

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Špičkové jemné kužeľové výškové reproduktory prinášajú krištáľovo čistý zvuk

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
• Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov
• Luxusná látka vytvorená na dosiahnutie najlepšieho zvukového výkonu
• Povrch z pravého dreva pre moderný interiér



 Špičkové jemné kužeľové výškové 
reproduktory

So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti 
Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý 
zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, 
ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk 
Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku 
– či už ide o akčný film, muzikál alebo živé 
vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek 
skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom 
Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania 
zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu 
pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je 
lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj 
Váš sluch.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

HDMI x 2

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo 
čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk 
jednoduchým pripojením zvukového výstupu 
HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so 
zobrazením 2D.

Dolby Digital a Pro Logic II

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje 
potrebu externého dekódera spracovaním 

všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, 
poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až 
šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú 
realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť 
kanálov priestorového spracovania z 
akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Priestorový zvuk kedykoľvek

Ponorte sa do jedinečného priestorového 
zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť 
bezdrôtové reproduktory priestorového 
zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky 
reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti 
miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo 
prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový 
priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova 
pripojte reproduktory, aby ste mohli 
prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka 
použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie 
prenosu zvuku s reproduktormi 
priestorového zvuku, ktoré fungujú 
na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu 
siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový 
systém priestorového zvuku bez strát kvality 
zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.
CSS7235Y/12

Hlavné prvky
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Priestorový zvuk na 

požiadanie, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, 
DoubleBass

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Výstupný výkon subwoofera: 90
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 210 W
• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 120

Reproduktory
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 

2.5" reproduktor s plným rozsahom
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 (–

3 dB) Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém 

Bass reflex
• Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 1" jemný 

kužeľový výškový reproduktor, 1 x 3" 
širokopásmový basový reproduktor

• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 K (–
3 dB) Hz

• Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
• Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
• Systém: Systém 2.1/4.1

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, 

Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup, 
konektor 3,5 mm

• Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-
X a AAC

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 160 x 400 x 160 

(s odpojiteľnými reproduktormi) mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 4 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 220 x 440 x 220 mm
• Hmotnosť subwoofera: 5,4 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 16 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 69989 5
• Hmotnosť brutto: 15 4 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Hmotnosť netto: 11,93 kg
• Počet užívateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 3,47 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Hmotnosť brutto: 15 4 kg
• Hmotnosť netto: 11,93 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 3,47 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 54,2 x 44 x 22 cm
• Hmotnosť: 5,637 kg
•
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