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Ca
т стерео до съраунд звук за секунди
Google Cast™ и Spotify Connect
зжичните киновисокоговорители Philips Fidelio E6 създават съраунд звук с подвижни 

сокоговорители и субуфер. Отделеният централен канал осигурява яснота на гласа. С Google 

st и Spotify connect можете да се насладите на безпроблемно възпроизвеждане на музика.

По-богат звук за телевизия и филми
• Съраунд по заявка – подвижни безжични високоговорители за съраунд звук
• 5,1 многоканална за истински завладяващ съраунд звук
• Калибриране на пространството
• Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• Отделен високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Приложението, което придружава Philips, за лесна настройка на мрежа
• Лесно изпращайте музика от телефон до високоговорител с Google Cast
• Spotify Connect за безпроблемно изживяване на истинско приложение
• Самостоятелни преносими високоговорители със стерео сдвояване
• HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC



 Съраунд по заявка
Потопете сетивата си в превъзходен 
съраунд звук, когато пожелаете. Просто 
отделете безжичните високоговорители за 
съраунд звук от десния и левия основен 
модул на високоговорителя и ги поставете в 
задната част на стаята, за да се насладите на 
пълното изживяване на многоканален 
съраунд звук за вашите игри и филми. 
Когато приключите, закрепете отново 
високоговорителите за музика и 
телевизионни предавания. С помощта на 
фирмената технология за безжичен звук и с 
помощта на високоговорителите за съраунд 
звук, работещи на уникална честота, не е 
необходим мрежови интерфейс. Резултатът 
е изцяло безжична система за съраунд звук 
с безупречно качество на звука за музика и 
филми.

5,1 многоканална
E6 разполага с 5,1 канала с 6 вградени 
усилвателя за осигуряване на чудесно 
качество на звука. Тази 5,1 система използва 
същите канали на високоговорителите и 
конфигурация с преден ляв и десен, 
централен канал, два съраунд канала и 
събуфър. Подържа Dolby digital pro-logic 2.

Калибриране на пространството
Усъвършенствана функция за калибриране 
на пространството, разработена от нашата 
уникална лаборатория за иновации, 
осигурява възможно най-добрия баланс на 
звука, независимо от това къде в една стая 
са поставени задните високоговорители. 
При задействане тази функция използва 
специално проектиран тонов сигнал, за да 
намерите всеки един от задните 
високоговорители. След това тя използва 
тази информация, за да определи най-
добрия баланс на звука за това разполагане 
на високоговорителите, като регулира звука 
на всеки говорител, така че да съвпадне. 
Това позволява на слушателя да се наслади 
на правилно балансиран звук дори ако 

високоговорителите са поставени извън 
идеалната позиция.

Google Cast

Насладете се на високо качество и 
безпроблемно възпроизвеждане с 
любимите си музикални приложения. Тoзи 
звуков панел има вграден Google Cast, така 
че можете да предавате любимите си 
музикални приложения от вашето лично 
устройство на високоговорителите. Можете 
да възпроизвеждате от iPhone®, iPad®, 
телефон или таблет с Android, лаптоп Mac® 
или Windows® или от Chromebook.

Приложението, което придружава 
Philips

Използвайте приложението Philips 
HCWeSet Manager, за да настроите и 
свържете вашите нови високоговорители 
към безжичната ви домашна мрежа и 
започнете да се наслаждавате на 
висококачествен звук и безпроблемно 
възпроизвеждане от любимите ви 
приложения*. *Задължително е да 
инсталирате приложението за настройка на 
мрежата, както и споразумението за услуги 
и поверителност, преди да можете да 
предавате музика безжично от вашите 

музикални приложения. *За да предавате 
музика от Spotify, ще се нуждаете от Spotify 
Premium, за да използвате Connect

Spotify с дистанционно управление

С помощта на Spotify Connect можете лесно 
да преглеждате, проучвате и 
възпроизвеждате музика от всяка стая в 
къщата с вашето смарт устройство като 
дистанционно. С директна връзка със 
Spotify можете да пускате музика директно 
от облака, така че вашето смарт устройство 
може да се използва за разговори, 
видеоклипове или дори да е извън обхват, 
без да прекъсвате вашата музика. Тази 
функционалност също така щади батерията, 
тъй като енергията, използвана за музика, е 
минимална. Всички страхотни функции на 
Spotify са тук, от готовите списъци до 
високата честота на семплиране. Всичко, 
което ви трябва, за да откриете нова музика 
и да я чуете по най-добрия начин.

Самостоятелни преносими 
високоговорители
Двата подвижни високоговорителя на 
Philips Fidelio E6 разполагат с независим 
Bluetooth модул, което ги прави наистина 
независими. Това означава, че те могат да се 
вземат навсякъде – в дома или навън – за 
пълна свобода на насладата от музиката. 
Всека преносим високоговорител 
предоставя мощен звук, където и да сте. 
Той може да работи като единичен 
Bluetooth високоговорител или като част от 
двойка стерео безжични високоговорители 
с Bluetooth.
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Звук
• Подобрение на звука: Съраунд по заявка, 
Нощен режим, Регулиране на високи и ниски 
честоти, Аудио синхр., Автоматично 
изравняване звук, Филм, Музика, Слушане в 
близко поле, Глас, Интелигентен звук

• Звукова система: DTS цифров обемен звук, 
Dolby pro-logic 2

• Изходна мощност на събуфъра: 90 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 270 W

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 
180 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 сателитни 
високоговорителя

• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 
X 19 мм мек куполен високоговорител за 
високи честоти, 2 x 3" широколентови басови 
високоговорители

• Мембрани на съраунд тонколоните: 1 x 2,5" 
широколентов басов високоговорител

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150 – 20К (-3dB) Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ома
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 – 150 (-
3dB) Hz

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, 
Басрефлексна система

• Система: 2.1/5.1 система

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), 
Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Аудио вход 3,5 мм 
жак, Ethernet

• Безжични връзки: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Безжични задни високоговорители, Безжичен 
събуфър

• Онлайн услуги: Google Cast™, Spotify Connect

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа, Изпълнение с едно 

докосване, Готовност на системата
• HDMI функции: Канал за връщане на аудио 

(ARC), Поддръжка на 4K2K

Приложение за смартфон/таблет
• Име на приложението: Philips HCWeSet, 
безплатно изтегляне от Apple App store и 
Google Play

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Дистанционно управление, Листовка с правна 
информация и информация за безопасност, 
Списък с търговски марки, Листовка с гаранция 
за цял свят, Оптичен аудиокабел, Ръководство 
за бърз старт, 2 x захранващи кабела

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, 
Соево мастило

Външен кашон
• EAN: 48 95185 61321 5
• Бруто тегло: 17 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 67 x 28 x 55,3 см
• Нето тегло: 13,5 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 3,5 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

67 x 55,3 x 28 см
• EAN: 48 95185 61321 5
• Бруто тегло: 17 кг
• Нето тегло: 13,5 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 3,5 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

54,2 x 44 x 22 см
• Тегло: 12,6 кг
•
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* Необходим е акаунт в Spotify premium за този високоговорител.
* Наличието на музикални услуги зависи от държавата. Посетете 
уеб сайта на съответната музикална услуга за подробности.

http://www.philips.com

