
 

 

Philips Fidelio
Trådløse 
hjemmekinohøytalere med 
surroundlyd

5.1-kanals trådløs surroundlyd
Google Cast og Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Romkalibrering
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ra stereo til surroundlyd på sekunder
ed Google Cast™ og Spotify Connect
ilips Fidelio E6 trådløse hjemmekinohøyttalere skaper surroundlyd via høyttalere og en 
bwoofer som kan tas av. En tilpasset senterhøyttaler sørger for god stemmeklarhet. 
d Google Cast og Spotify Connect får du sømløs musikkavspilling.

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Surround på forespørsel – avtakbare trådløse surroundhøyttalerne
• 5.1-flerkanalslyd for svært oppslukende surroundlyd
• Romkalibrering
• Førsteklasses soft dome-diskanthøyttalere for Crystal Clear Sound
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• Dedikert senterhøyttaler for overlegen stemmeklarhet

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Philips companion-app for enkel nettverksoppsett
• Enkelt å sende musikk fra telefonen til høyttaleren med Google Cast
• Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
• Frittstående bærbare høyttalere med stereoparing
• HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring



 Surround på forespørsel
La deg omslutte av enestående surroundlyd 
når du vil. Bare ta av de trådløse 
surroundhøyttalerne fra den venstre og høyre 
hovedhøyttaleren, og plasser dem bak i 
rommet for å få en flerkanals 
surroundlydopplevelse når du spiller spill eller 
ser på film. Når du er ferdig, setter du 
høyttalerne tilbake for å bruke dem til musikk 
og TV-programmer. Det er ingen 
nettverksforstyrrelser når du bruker patentert 
trådløs lydteknologi med surroundhøyttalere 
som opererer på en unik frekvens. Resultatet 
er et fullstendig trådløst surroundsystem med 
tapsfri lydkvalitet for både musikk og filmer.

5.1-flerkanalslyd
E6 har 5.1-kanals lyd og seks innebygde 
forsterkere som leverer topp lydkvalitet. 
Dette 5.1-kanalers systemet bruker de samme 
høyttalerkanalene og den samme 
konfigurasjonen, med fronthøyttalere til 
venstre og høyre side, en senterhøyttaler, to 
surroundhøyttalere og en subwoofer. Det 
støtter Dolby Digital Pro Logic 2.

Romkalibrering
En avansert funksjon for romkalibrering 
utviklet av våre unike og innovative forskere, 
balanserer lyden så mye det er mulig, uavhengig 
av hvor i rommet du har plassert de bakre 
høyttalerne. Når denne funksjonen er aktivert, 
bruker den et spesialutviklet tonesignal for å 
finne begge de bakre høyttalerne. Deretter 
brukes denne informasjonen til å finne den 
beste lydbalansen i henhold til plasseringen av 
høyttalerne og justere lyden til hver høyttaler 
etter dette. Dette resulterer i balansert lyd 
selv når høyttalerne ikke er plassert ideelt.

Google Cast

Få sømløs avspilling av høy kvalitet med 
musikkappene du liker best. Denne lydplanken 
har innebygd Google Cast, slik at du kan caste 
musikkappene du liker best, fra enheten din til 
høyttalerne. Du kan caste fra iPhone®, iPad®, 
Android-telefon og -nettbrett, bærbar Mac®- 
og Windows®-PC eller Chromebook.

Philips companion-appen

Bruk Philips HCWeSet Manager-appen til å 
konfigurere og koble de nye høyttalerne til det 
trådløse hjemmenettverket for å få høy 
lydkvalitet og sømløs avspilling fra 
favorittappene dine*. *Du må installere appen 
for nettverksoppsett, i tillegg til tjeneste- og 
personvernerklæringen før du kan caste 
musikk trådløst fra musikkappene. *Du må ha 
Spotify Premium for å kunne caste musikk fra 
Spotify.

Spotify som fjernkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og 
spille av musikk i ethvert rom i huset ved å 

bruke smartenheten som fjernkontroll. 
Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille 
av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten 
kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller 
utenfor rekkevidde uten å forstyrre 
musikkavspillingen. Dette er dessuten mer 
batterivennlig da musikken krever mindre 
strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-
funksjonene fra ferdige spillelister til den høye 
samplingfrekvensen – alt du trenger for å 
oppdage ny musikk og lytte til det du liker.

Frittstående bærbare høyttalere
Begge de avtakbare Philips Fidelio E6-
høyttalerne har en uavhengig Bluetooth-
modul, noe som gjør dem helt frittstående. 
Dette betyr at de kan tas med overalt, hjemme 
eller ute, slik at du har glede av total musikalsk 
frihet. Hver bærbare høyttaler leverer kraftig 
lyd uansett hvor den er. Den kan fungere som 
en enkeltstående Bluetooth-høyttaler eller 
være en del av et par trådløse stereohøyttalere 
med Bluetooth.

HDMI 4K2K
HDMI 4K2K omfatter HDMI 1.4-standarden. 
Dette muliggjør støtte for videoinnhold med 
svært høy oppløsning (UHD). For øyeblikket 
er dette 4K, som på sitt beste består av 
4096 x 2160 piksler, eller fire ganger så stort 
som standard 1080p HD-visning. Termen 
dekker en noe lavere 4K-oppløsning på 
3840 x 2160 piksler. Begge formatene støttes 
via HDMI 1.4 4K-skjermer og sørger for at 
avanserte hjemmekinosystemer stiller i samme 
klasse som mange kommersielle kinoer. Med 
denne standarden som integrert er høyttalerne 
klare for 4K-TV-ene som vil komme på 
markedet.
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Lyd
• Lydforbedring: Surround på forespørsel, 

Nattmodus, Diskant- og basskontroll, 
Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning, 
Film, Musikk, Nær lytting, Tale, Smart Sound

• Lydsystem: DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic 
2

• Utgangseffekt for subwoofer: 90 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 270 W
• Utgangseffekt for satellitthøyttaler: 180 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: 2 x satellitthøyttalere
• Drivere per satellitthøyttaler: 1 x 19 mm Soft 

dome-diskanthøyttaler, 2 x 3" fulltonehøyttalere
• Drivere per surroundhøyttaler: Fulltonehøyttaler, 

1 x 2,5 tommer
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–20 K (-

3 dB) Hz
• Impedans, satellitthøytt.: 8 ohm
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 (-

3 dB) Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer, 

Bassreflekssystem
• System: 2.1-/5.1-system

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital 

optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-
INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Lyddingang på 
3,5 mm, Ethernet

• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Trådløse bakhøyttalere, Trådløs subwoofer

• Elektroniske tjenester: Google Cast™, Spotify 
Connect

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

Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks 
standby, Fjernkontrollgjennomgang, Ettrykks 
avspilling, System-standby

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), 
Støtter 4K2K

App for smarttelefon/nettbrett
• Programnavn: Philips HC WeSet, gratis nedlasting 

fra Apple App Store og Google Play

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, 

Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk 
informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende 
garantihefte, Optisk lydkabel, 
Hurtigstartveiledning, 2 x nettledninger

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Bærekraftighet
• Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, 

Soyabasert blekk

Ytre eske
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttovekt: 17 kg
• Yttereske (L x B x H): 67 x 28 x 55,3 cm
• Nettovekt: 13,5 kg
• Antall kundepakker: 1
• Taravekt: 3,5 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttovekt: 17 kg
• Nettovekt: 13,5 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 3,5 kg
• Type hylleplassering: Liggende

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 54,2 x 44 x 22 cm
• Vekt: 12,6 kg
•
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* Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.
* Musikktilgjengeligheten avhenger av landet. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du gå til det aktuelle musikk-nettstedet.

http://www.philips.com

