
 

 

„Philips Fidelio“
Belaidžiai erdvinio garso 
garsiakalbiai

5.1 kan. belaidis erdvinis garsas

„Google Cast“ ir „Spotify 
Connect“
HDMI 4K–2K
Erdvinis kalibravimas
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 „Google Cast™“ ir „Spotify Connect“
hilips Fidelio“ E6 belaidžiai namų kino sistemos garsiakalbiai per atjungiamus garsiakalbius ir 
mųjų dažnių kolonėlę atkuria erdvinį garsą. Specialus centrinis kanalas užtikrina balso 
kumą. Mėgaukitės muzika naudodamiesi „Google Cast“ ir „Spotify connect“.

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai
• Daugiakanalis 5.1 kanalų kokybiškas erdvinis garsas
• Erdvinis kalibravimas
• Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
• Specialus centrinio kanalo garsiakalbis itin aiškiai atkuria balsą

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Tinklo nustatymą palengvinanti su „Philips“ pateikiama programa
• Su „Google Cast“ lengvai transliuokite telefone esančią muziką per garsiakalbį
• „Spotify Connect“ – naudokitės programa lengvai
• Pastatomi nešiojamieji garsiakalbiai ir susiejimo galimybė
• HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu



 Erdvinis garsas pagal pageidavimą
Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės 
juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite 
belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo 
pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir 
pastatykite kambario gale, kad galėtumėte 
klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami 
žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas 
baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad 
galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos 
laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso 
technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, 
veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo 
trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso 
sistema, kurią naudojant garso kokybė 
neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek 
žiūrint filmus.

Daugiakanalis 5.1 kanalų
E6 turi 5.1 kanalus su 6 integruotais 
stiprintuvais, todėl gali atkurti puikios kokybės 
garsą. Šioje 5.1 kanalų sistemoje naudojami tie 
patys garsiakalbių kanalai ir konfigūracija – 
priekiniai kairysis ir dešinysis, centrinis kanalas, 
du erdvinio garso kanalai ir žemųjų dažnių 
kanalas. Palaiko „Dolby digital pro-logic 2“.

Erdvinis kalibravimas
Pažangi erdvinio kalibravimo funkcija sukurta 
mūsų unikalioje naujovių laboratorijoje 
užtikrina geriausią garso balansą nepaisant 
galinių garsiakalbių pastatymo kambaryje 
vietos. Įjungus funkciją, naudojamas specialaus 
tono signalas, nustatantis kiekvienos galinės 
kolonėlės padėtį. Tuomet ši informacija 
naudojama sukuriant geriausią garso balansą 
pagal garso kolonėlės pastatymo vietą ir 
suderinamas kiekvienos kolonėlės garsas, todėl 
klausytojas gali mėgautis tinkamai subalansuotu 
garsu, net jei garso kolonėlės išdėstytos 
neidealiai.

„Google Cast“

Mėgaukitės kokybiška atkuriama muzika 
naudodami mėgstamas muzikos programas. 
Šiame „SoundBar“ garsiakalbyje integruota 
„Google Cast“, todėl mėgstamas įrenginio 
muzikos programas galite lengvai perkelti į 
garsiakalbį. Transliuokite iš „iPhone®“, 
„iPad®“, „Android“ telefono arba planšetinio 
kompiuterio, „Mac®“ ar „Windows®“ 
nešiojamojo kompiuterio arba 
„Chromebook“.

Su „Philips“ pateikiama programa

Naudodamiesi „Philips HCWeSet“ valdymo 
programa nustatykite ir prijunkite naujuosius 
garsiakalbius prie belaidžio namų tinklo ir 
mėgaukitės mėgstamų programų sklandžiai 
atkuriamu kokybišku garsu*. *Būtina įdiegti 
programą, kad galėtumėte nustatyti tinklą, 
sutikti su paslaugomis ir privatumo 
nuostatomis, ir tik tada galėsite transliuoti 
muzikos programų turinį be laidų. *Jei norite 
transliuoti muziką iš „Spotify“, kad galėtumėte 

naudoti „Connect“, jums reikės „Spotify 
Premium“

„Spotify“ kaip nuotolinio valdymo pultas

Su „Spotify Connect“ galite lengvai naršyti, 
ieškoti ir leisti muziką bet kuriame kambaryje, 
naudodami išmanųjį įrenginį kaip nuotolinio 
valdymo pultą. Naudodami tiesioginį „Spotify“ 
ryšį galite leisti muziką tiesiai iš debesies, kad 
savo išmaniuoju įrenginiu galėtumėte 
skambinti, peržiūrėti vaizdo įrašus ar net išnešti 
jį už veikimo diapazono ribų, nenutraukiant 
muzikos atkūrimo. Taip tausojama baterija, nes 
muzikai eikvojama mažiau energijos. 
Mėgaukitės puikiomis „Spotify“ funkcijomis, 
pradedant paruoštais grojaraščiais ir baigiant 
dideliu pavyzdžių ėmimo dažniu. Čia yra viskas, 
kad atrastumėte muziką iš naujo ir galėtumėte 
ja mėgautis kokybiškai.

Pastatomi nešiojamieji garsiakalbiai
Abu atjungiami „Philips Fidelio“ E6 garsiakalbiai 
turi po atskirą „Bluetooth“ modulį, todėl 
visiškai nepriklauso vienas nuo kito. Tai reiškia, 
kad juos galima pasiimti visur tiek namuose, 
tiek lauke. Visiška muzikos klausymosi laisvė. 
Garsiakalbiai atkuria galingą garsą, nesvarbu, 
kur jie yra. Kiekvieną jų galima naudoti kaip 
atskirą „Bluetooth“ garsiakalbį, arba galima 
juos susieti ir naudoti kaip belaidžius 
„Bluetooth“ stereogarsiakalbius.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Erdvinis garsas pagal 

pageidavimą, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų 
dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas, 
Automatinis garso išlyginimas, Filmas, Muzika, 
Klausymas iš arti, Valdymas balsu, Sumanusis garsas

• Garso sistema: DTS „Digital Surround“, Dolby Pro 
Logic 2

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 90 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 270 W
• Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 180 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 19 mm 

aukštų tonų stiprintuvas, 2 x 3 in viso diapazono 
garsiakalbiai

• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso 
diapazono garsiakalbis

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20K (-
3dB) Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–

150 (-3dB) Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
• Sistema: 2.1 / 5.1 sistema

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 

Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, 
Garso įvestis, 3,5 mm jungtis, Eternetas

• Bevielės jungtys: „Bluetooth“, NFC, Tinklas, 
belaidis ryšys, Belaidžiai galiniai garsiakalbiai, 
Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

• Paslaugos internete: „Google Cast™“, „Spotify 
Connect“

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“, Paleidimas vienu 
paspaudimu, Sistemos budėjimas

• HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Palaiko 4K2K

Išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio programa
• Programos pavadinimas: „Philips HCWeSet“, 

nemokamas atsisiuntimas iš „Apple App store“ ir 
„Google Play“

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis 

valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, 
Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Optinis garso laidas, Greitos pradžios vadovas, 2 x 
maitinimo laidai

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos 

rašalas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bendras svoris: 17 kg
• Outer carton (L x W x H): 67 x 28 x 55,3 cm
• Grynasis svoris: 13,5 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 3,5 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bendras svoris: 17 kg
• Grynasis svoris: 13,5 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 3,5 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

54,2 x 44 x 22 cm
• Svoris: 12,6 kg
•
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* Šiam garsiakalbiui būtina „Spotify Premium“ paskyra.
* Muzikos paslaugos priklauso nuo šalies. Daugiau informacijos 

pateikiama atitinkamose muzikos paslaugų svetainėse.

http://www.philips.com

