
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátové prostorové 
reproduktory pro domácí 
kino

Bezdrátový prostorový zvuk 5.1

Google Cast a Spotify Connect
HDMI 4K–2K
Prostorová kalibrace

E6
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e sterea na prostorový zvuk během několika vteřin

 službami Google Cast™ a Spotify Connect
zdrátové reproduktory domácího kina Philips Fidelio E6 vytvářejí prostorový zvuk 
dpojitelnými reproduktory a subwooferem. Vyhrazený středový kanál zajišťuje srozumitelnost 
sů. Díky službám Google Cast and Spotify Connect si můžete užívat hladkého přehrávání hudby.

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Prostorový zvuk podle potřeby– oddělitelné bezdrátové prostorové reproduktory
• 5.1 vícekanálový zvuk pro skutečně pohlcující prostorový efekt
• Prostorová kalibrace
• Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro křišťálově čistý zvuk
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Speciální reproduktor se středovým kanálem pro jasný zvuk vynikající kvality

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Doprovodná aplikace Philips pro snadné nastavení sítě
• Jednoduše odesílejte hudbu z telefonu do reproduktoru se službou Google Cast
• Služba Spotify Connect pro zážitek z nativní aplikace bez námahy
• Samostatné přenosné reproduktory se stereo párováním
• HDMI 4K2K pro obsah v rozlišení Ultra HD
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth



 Prostorový zvuk podle potřeby
Nechte se podle libosti unášet prvotřídním 
prostorovým zvukem. Jednoduše oddělte 
bezdrátové prostorové reproduktory od 
hlavního levého a pravého reproduktoru a 
umístěte je v zadní části místnosti. Takto 
dosáhnete plného prostorového zvuku 
ve filmech a hrách. Poté připojte reproduktory 
zpět a používejte reproduktory k přehrávání 
hudby a televizních pořadů. Díky patentem 
chráněné technologii bezdrátového ozvučení a 
prostorovým reproduktorům využívajícím 
vlastní frekvenci nebude docházet k rušení. 
Výsledkem je zcela bezdrátový systém 
prostorového zvuku umožňující sledování 
filmů a poslech hudby v bezztrátové kvalitě.

5.1 vícekanálový zvuk
Reproduktory E6 disponují 5.1 kanálovým 
zvukem z 6 vestavěných zesilovačů, které 
zajišťují vynikající kvalitu zvuku. Tento model 
používá stejnou konfiguraci kanálů jako 
klasické 5.1 systémy s předním levým a pravým 
kanálem, středovým kanálem, dvěma 
prostorovými kanály a subwooferem. 
Podporuje technologii Dolby digital pro-
logic 2.

Prostorová kalibrace
Funkce pokročilé prostorové kalibrace, kterou 
vyvinuly naše jedinečné inovační laboratoře, 
zajišťuje nejdokonalejší vyvážení zvuku, bez 
ohledu na to, kam v místnosti umístíte zadní 
reproduktory. Funkce při svém vyvolání 
používá k vyhledání jednotlivých zadních 
reproduktorů speciálně navržený tónový 
signál. Pomocí získaných informací identifikuje 
pro dané umístění reproduktorů nejlepší 
vyvážení zvuku a příslušně upraví zvuk 
jednotlivých reproduktorů. Tak si posluchač 
může vychutnat správně vyvážený zvuk i 

v případě, že umístění reproduktorů není 
ideální.

Google Cast

Užívejte si vysoce kvalitní a plynulé přehrávání 
prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací. 
Zařízení Soundbar podporuje službu Google 
Cast, můžete tedy hudbu ze svých oblíbených 
hudebních aplikací odesílat z osobního zařízení 
do reproduktorů. K odesílání můžete použít 
zařízení iPhone®, iPad®, telefon či tablet se 
systémem Android, notebook Mac® či 
Windows® nebo Chromebook.

Doprovodná aplikace Philips

Použijte aplikaci Philips HCWeSet Manager 
pro nastavení a připojení svých nových 
reproduktorů k domácí bezdrátové síti a 
začněte si užívat vysoce kvalitní zvuk a plynulé 
přehrávání ze svých oblíbených aplikací*. *Než 
budete moci bezdrátově odesílat hudbu 
z hudebních aplikací, je nutné nainstalovat 
aplikaci za účelem nastavení sítě a služby a 
přijmout smlouvu o ochraně osobních údajů. 
*Abyste mohli odesílat hudbu ze služby Spotify, 

budete k použití služby Connect potřebovat 
službu Spotify Premium.

Spotify jako dálkový ovladač

Pomocí služby Spotify Connect můžete snadno 
procházet, prohlížet a přehrávat hudbu 
z jakékoli místnosti v domě a své chytré 
zařízení používat jako dálkový ovladač. 
S přímým spojením Spotify můžete přehrávat 
hudbu přímo z cloudu, abyste své chytré 
zařízení mohli používat k volání či přehrávání 
videa a můžete dokonce odejít mimo dosah, 
aniž by se přehrávání hudby přerušilo. Toto 
použití je také šetrnější k bateriím, protože 
množství energie potřebné k přehrávání hudby 
je minimální. Všechny známé skvělé funkce 
Spotify jsou k dispozici, od hotových seznamů 
po vysoké vzorkovací frekvence. Všechno, co 
potřebujete k objevování nové hudby a 
k jejímu poslechu v té nejlepší podobě.

Samostatné přenosné reproduktory
Oba odnímatelné reproduktory Philips Fidelio 
E6 jsou vybaveny nezávislým modulem 
Bluetooth, díky kterému jsou skutečně 
nezávislé. To znamená, že je můžete vzít 
kamkoli, doma i venku, a vychutnat si absolutní 
hudební svobodu. Každý přenosný 
reproduktor poskytuje silný zvuk, ať je kdekoli. 
Může fungovat jako samostatný reproduktor 
Bluetooth nebo tvořit pár stereofonních 
bezdrátových reproduktorů Bluetooth.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Prostorový zvuk podle potřeby, 

Noční režim, Regulace výšek a basů, Synchronizace 
zvuku, Automatická úprava hlasitosti, Film, Hudba, 
Poslech z malé vzdálenosti, Hlas, Funkce Smart 
Sound

• Zvukový systém: Dekodér DTS Digital Surround, 
Dolby pro-logic 2

• Výstupní výkon subwooferu: 90 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 270 W
• Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 180 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
• Budiče v každém satelitním reproduktoru: 

Kuželový výškový reproduktor 1 x 19 mm, 2 x 3" 
širokopásmové basové reproduktory

• Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 1 x 
2,5" širokopásmový reproduktor

• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 K (-
3 dB) Hz

• Impedance satelitních reproduktorů: 8 ohm
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 (-3 dB) Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Soustavy 

konstrukce Bass Reflex
• Systém: Systém 2.1/5.1

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální 

kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, 
Stereofonní audio (3,5mm konektor), Ethernet

• Bezdrátová připojení: Bluetooth, NFC, Standard 
Wi-Fi, Bezdrátové zadní reproduktory, Bezdrátový 
subwoofer

• Online služby: Google Cast™, Spotify Connect

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, 
Systém v pohotovostním režimu

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 

(ARC), Podpora 4K2K

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet
• Název aplikace: Aplikace Philips HCWeSet, ke 

stažení zdarma v obchodě Apple App Store a 
Google Play

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový 

ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními 
informacemi, Přehled ochranných známek, 
Mezinárodní záruční list, Optický audiokabel, 
Stručný návod k rychlému použití, 2 x napájecí 
kabel

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Vnější obal
• EAN: 48 95185 61321 5
• Hrubá hmotnost: 17 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 67 x 28 x 55,3 cm
• Čistá hmotnost: 13,5 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 3,5 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Hrubá hmotnost: 17 kg
• Čistá hmotnost: 13,5 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 3,5 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 54,2 x 44 x 22 cm
• Hmotnost: 12,6 kg
•
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* Pro tento reproduktor je potřeba prémiový účet Spotify.
* Dostupnost hudební služby závisí na dané zemi. Podrobnosti najdete 

na webové stránce příslušné hudební služby.

http://www.philips.com

