
 

 

Philips Fidelio
Vezeték nélküli, surround 
házimozi-hangsugárzók

5.1 csat., vez. nélk. surround 

hangzás

Google Cast és Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Térbeli kalibrálás
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oogle Cast™ és Spotify Connect szolgáltatással
Philips Fidelio E6 vezeték nélküli házimozi-hangsugárzók a leválasztható hangsugárzók és a 
lynyomó segítségével surround hangzást nyújtanak. A dedikált center hangszóró tiszta hangot 
tosít. A Google Cast és a Spotify Connect szolgáltatással zavartalanul élvezheti a zenelejátszást.

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangsugárzók
• 5.1 Multi-channel rendszer a valóban magával ragadó surround hangzásért
• Térbeli kalibrálás
• A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak
• Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
• Dedikált center hangszóró a páratlan tisztaságú hangért

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Philips társalkalmazás az egyszerű hálózatbeállításhoz
• Továbbítson egyszerűen zenét a telefonjáról a hangsugárzóra a Google Cast segítségével
• Spotify Connect a gondtalan alkalmazás-élményhez
• Különálló hordozható hangsugárzók sztereó párosítással
• HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz



 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.

5.1 Multi-channel
Az E6 készülék 5.1 csatornás és 6 beépített 
erősítővel rendelkezik, amelyeknek 
köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít. 
Az 5.1-es rendszer a szokásos 
hangszórócsatornákat és konfigurációt 
használja, rendelkezik bal és jobb elülső (front) 
csatornával, egy középső (center) csatornával, 
két surround csatornával és egy 
mélynyomóval. Támogatja a Dolby Digital Pro-
logic 2 rendszert.

Térbeli kalibrálás
Egyedülálló újító laborunk szakemberei 
speciális térbeli kalibrálási funkciót 
fejlesztettek ki, amely a lehető 
legkiegyenlítettebb hangzást biztosítja, 
függetlenül attól, hogy hol helyezték el a 
helyiségben a hátsó hangsugárzókat. Ha a 
funkciót elindítja, az egy speciálisan 
megtervezett hangjel segítségével megkeresi 
mindegyik hátsó hangsugárzót. Ezután a 
megszerzett adatokat felhasználva 
meghatározza a hangsugárzók adott 
elhelyezéséhez a legjobb hangkiegyenlítést, és 
ennek megfelelően beállítja minden egyes 

hangsugárzó hangját. Ennek köszönhetően a 
zenét hallgató személy még akkor is élvezheti a 
megfelelően kiegyenlített hangzást, ha a 
hangsugárzók nem az ideális pozícióba lettek 
elhelyezve.

Google Cast

Kiváló minőségű, zavartalan lejátszás a kedvenc 
zenealkalmazásaival. A soundbar beépített 
eleme a Google Cast, így kedvenc 
zenealkalmazásait könnyedén 
megszólaltathatja hangsugárzóin. 
Átsugározhatja tartalmait iPhone®, iPad®, 
Androidos telefonjáról vagy táblagépéről, 
Mac® és Windows® laptopjáról vagy 
Chromebookjáról.

Philips társalkalmazás

A Philips HCWeSet Manager alkalmazással 
csatlakoztathatja a hangsugárzóit otthoni, 
vezeték nélküli hálózatához, és már élvezheti is 
a kiváló minőségű hangzást és a zavartalan 
lejátszást, kedvenc alkalmazásain keresztül*. 
*Mielőtt vezeték nélkül továbbíthatna zenét a 
zenealkalmazásokból, telepítenie kell a Philips 
HCWeSet Manager alkalmazást a hálózat 
beállításához, valamint a szolgáltatáshoz és az 

adatkezeléshez tartozó szerződések elfogadása 
miatt. *A Spotify-ról való zenetovábbításhoz 
szüksége lesz a Spotify Premiumra a Connect 
használatához

A Spotify mint távvezérlő

A Spotify Connect segítségével egyszerűen 
böngészhet, fedezhet fel és játszhat le zenét a 
ház minden szobájában, okostelefonját 
távvezérlőként felhasználva. A közvetlen 
Spotify-kapcsolattal egyenesen a felhők közül 
indíthatja a zenét, így okoskészülékén 
telefonálhat, videózhat, és akár a hatókörből is 
kiléphet, a zene nem fog megszakadni. Mindez 
ráadásul az akkumulátort is kíméli, a zenére 
felhasznált energia minimális. Természetesen a 
Spotify minden nagyszerű funkcióját megtalálja, 
az előre elkészített listáktól a nagy felbontásig. 
Mindent, ami az új számok felfedezéséhez és 
legélvezetesebb megszólaltatásához szükséges 
lehet.

Különálló hordozható hangsugárzók
Mindkét levehető Philips Fidelio B6 
hangsugárzó valóban önálló Bluetooth-
modullal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 
bárhol elhelyezhetők a lakásban vagy azon 
kívül, ezzel teljes szabadságot nyújtva a zene 
élvezetében. Mindegyik hordozható 
hangsugárzó bárhol elhelyezve erőteljes 
hangzást biztosít. Szimpla Bluetooth 
hangsugárzóként vagy egy pár sztereó, vezeték 
nélküli Bluetooth hangsugárzóként is 
használhatja őket.
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Surround hangzás, igény szerint, 

Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, 
Audioszinkron, Automatikus hangerőszint-
kiegyenlítés, Film, Zene, Közeli hallgatás, Hang, 
Smart Sound

• Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Pro 
Logic 2

• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 270 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 180 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 19 mm-es 

puha dóm magashangszóró, 2 db 3"-es szélessávú 
hangszóró

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

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

• Szatellitsugárzó impedanciája: 8 ohm
• 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
• Rendszer: 2.1/5.1-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, Ethernet

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth®, NFC, 
Wi-Fi, Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók, 
Vezeték nélküli mélynyomó

• Online szolgáltatások: Google Cast™, Spotify 
Connect

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

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Rendszerkészenlét

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 
4K2K támogatás

Okostelefon-/táblagép-alkalmazás
• Alkalmazás neve: Philips HCWeSet, ingyenesen 

letölthető az Apple App store és a Google Play 
oldalakról

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, 

Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket 
feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél, Optikai 
audiokábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 2 
db hálózati kábel

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

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

Külső karton
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttó tömeg: 17 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

67 x 28 x 55,3 cm
• Nettó tömeg: 13,5 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 3,5 kg

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

67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttó tömeg: 17 kg
• Nettó tömeg: 13,5 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 3,5 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

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

54,2 x 44 x 22 cm
• Tömeg: 12,6 kg
•
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* A hangsugárzóhoz Spotify Premium előfizetés szükséges.
* A zeneszolgáltatás elérhetősége az adott országtól függ. A 

részletekért látogassa meg a szóban forgó zeneszolgáltatás 
weboldalát.

http://www.philips.com

