
 

 

Philips Fidelio
Draadloze Home Cinema 
Surround Sound-
luidsprekers

5.1-kanaals draadloze surround 
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Google Cast en Spotify Connect
HDMI 4K-2K
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tereo naar surround sound in een paar seconden

et Google Cast™ en Spotify Connect
t de Philips Fidelio E6 draadloze bioscoopluidsprekers creëert u Surround Sound met 
eembare luidsprekers en subwoofer. Het speciale middenkanaal zorgt voor heldere 

raak. Met Google Cast en Spotify Connect kunt u genieten van een vloeiende muziek.

Intenser geluid voor TV en film.
• Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers
• 5.1-meerkanaals voor echt meeslepend Surround Sound
• Ruimtekalibratie
• Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid
• Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Philips-app voor eenvoudige configuratie van het netwerk
• Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast
• Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen
• Zelfstandige draagbare luidsprekers met stereo-koppeling
• HDMI 4K2K-doorgave voor genieten van Ultra HD-content
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen



 Surround on Demand
Dompel u onder in uitstekende Surround 
Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze 
Surround-luidsprekers los van de linker- en 
rechterhoofdluidspreker en plaats ze achter in 
de kamer voor een multikanaals Surround 
Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar 
bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar 
muziek te luisteren of TV te kijken. Door 
gebruik te maken van eigen draadloze 
audiotechnologie en van Surround-
luidsprekers die op een unieke frequentie 
werken, is er geen netwerkstoring. Het 
resultaat is een volledig draadloos Surround-
systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit 
voor zowel muziek als films.

5.1-meerkanaals
E6 beschikt over 5.1-kanaals geluid met 6 
ingebouwde versterkers voor uitzonderlijke 
geluidskwaliteit. Deze 5.1-systemen gebruik 
dezelfde luidsprekerkanalen en -configuratie, 
met een voorkanaal links en rechts, een 
middenkanaal, twee Surround-kanalen en een 
subwoofer. Deze bieden ondersteuning voor 
Dolby digital pro-logic 2.

Ruimtekalibratie
Een geavanceerde ruimtekalibratiefunctie 
ontwikkeld door ons unieke innovatielab zorgt 
voor de best mogelijke balans van geluid, 
ongeacht waar in een ruimte de 
achterluidsprekers zijn geplaatst. Wanneer 
deze wordt geactiveerd, maakt deze functie 
gebruik van een speciaal ontworpen 
toonsignaal om het signaal te zoeken van elk 
van de achterluidsprekers. Deze informatie 
wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen 
van de beste geluidsbalans voor deze 
luidsprekeropstelling en voor het aanpassen 
van het geluid zodat elke luidspreker hetzelfde 
geluid produceert. Hierdoor kan de luisteraar 
genieten van goed gebalanceerd geluid zelfs als 

de luidsprekers zijn geplaatst buiten de ideale 
positie.

Google Cast

Geniet van hoge kwaliteit en een vloeiende 
geluidsweergave met uw favoriete muziek-
apps. In deze SoundBar is Google Cast 
ingebouwd zodat u uw favoriete muziek-apps 
van uw persoonlijke apparaat naar uw 
luidsprekers kunt casten. U kunt casten vanaf 
uw iPhone®, iPad®, Android-telefoon of -
tablet, Mac®- of Windows-laptop of 
Chromebook.

Philips Companion-app

Gebruik de Philips HCWeSet Manager-app om 
uw nieuwe luidsprekers te installeren en aan te 
sluiten op uw draadloze thuisnetwerk, en 
geniet van de hoogwaardige audio en vloeiende 
geluidsweergave van uw favoriete apps*. *Het 
is verplicht de app te installeren voor 
netwerkconfiguratie en de overeenkomst 
inzake diensten en privacy te ondertekenen 
voordat u muziek draadloos vanaf uw muziek-
apps kunt casten. *Om muziek van Spotify te 

casten moet u Spotify Premium gebruiken om 
een verbinding te maken

Spotify als afstandsbediening

Als u Spotify Connect gebruikt kunt u 
gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en 
afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw 
smartphone als afstandsbediening. Met een 
directe verbinding met Spotify kunt u muziek 
rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw 
mobiele apparaat kunt gebruiken voor 
oproepen, video's of zelfs buiten het bereik 
zonder onderbreking van uw muziek. Dit is 
ook beter voor de accu, omdat de energie die 
wordt gebruikt voor muziek is 
geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige 
Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-
klare lijsten naar de hoge 
bemonsteringsfrequenties. Door optimale 
prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om 
nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.

Draagbare onafhankelijke luidsprekers
Beide Philips Fidelio E6-afneembare 
luidsprekers hebben een zelfstandige 
Bluetooth-module, waardoor ze echt 
onafhankelijk zijn. Dit houdt in dat ze overal 
naartoe genomen kunnen worden, in huis of 
naar buiten om in volledige vrijheid van muziek 
te kunnen genieten. Elke draagbare luidspreker 
levert waar dan ook krachtig geluid. Ze kunnen 
worden gebruikt als één Bluetooth-luidspreker 
of als een paar draadloze stereo Bluetooth-
luidsprekers.
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Kenmerken
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Geluid
• Geluidsverbetering: Surround on Demand, 

Nachtstand, Treble- en basregeling, 
Audiosynchronisatie, Automatische 
volumeregelaar, Film, Muziek, Luisteren, 
Spraakfunctie, Smart Sound

• Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby pro-
logic 2

• Uitgangsvermogen subwoofer: 90 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 270 W
• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 180 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
• Drivers per satellietluidspreker: 1 x 19 mm zachte 

dome-tweeter, 2 x 3 inch full-range woofers
• Drivers per Surround-luidspreker: 1 Full-range 

luidspreker van 2,5 inch
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20.000 (-

3 dB) Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass 

Reflex-systeem
• Systeem: 2.1/5.1-systeem

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale 

ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang 
(ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-
ingang van 3,5 mm, Ethernet

• Draadloze verbinding: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Draadloze achterste luidsprekers, Draadloze 
subwoofer

• Onlineservices: Google Cast™, Spotify Connect

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-
by met één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening, Afspelen met één druk op de 
knop, Stand-by

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Ondersteuning voor 4K2K

App voor smartphone/tablet
• Naam app: Philips HCWeSet. Gratis te 

downloaden via de Apple App store en Google 
Play

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Afstandsbediening, Brochure met juridische en 
veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 
Wereldwijde garantiekaart, Optische audiokabel, 
Snelstartgids, 2 netsnoeren

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis

Omdoos
• EAN: 48 95185 61321 5
• Brutogewicht: 17 kg
• Omdoos (L x B x H): 67 x 28 x 55,3 cm
• Nettogewicht: 13,5 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 3,5 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Brutogewicht: 17 kg
• Nettogewicht: 13,5 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 3,5 kg
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

54,2 x 44 x 22 cm
• Gewicht: 12,6 kg
•

E6/12

Specificaties
Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
5.1-kanaals draadloze surround sound Google Cast en Spotify Connect, HDMI 4K-2K, Ruimtekalibratie

* Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.
* De beschikbaarheid van muziekdiensten is afhankelijk van uw land. 

Ga naar de relevante muziekdienst-website voor meer informatie.

http://www.philips.com

