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 Google Cast™ şi Spotify Connect
xele wireless cinema Philips Fidelio E6 creează sunet surround cu difuzoare detaşabile 
subwoofer. Canalul central dedicat asigură claritatea vocii. Cu Google Cast şi Spotify 
nnect, te poţi bucura de o experienţă muzicală fără egal.

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Surround la cerere - boxe surround wireless detașabile
• Multi-canal 5.1 pentru un sunet surround cu adevărat captivant
• Calibrare spaţială
• Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepţională
• Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
• Boxă dedicată cu canal central, pentru claritatea superioară a vocilor

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Aplicaţia Philips companion, pentru configurare facilă a reţelei
• Redă cu ușurinţă muzică de pe telefon pe boxe, prin Google Cast
• Spotify Connect pentru o experienţă de aplicaţie nativă, fără efort
• Boxe portabile autonome cu asociere stereo
• Trecere HDMI 4K2K pentru a te bucura de conţinutul ultra HD
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth



 Surround la cerere
Afundă-ţi simţurile într-un sunet surround 
superb, oricând dorești. Detașează pur și 
simplu boxele surround wireless de la boxele 
principale și așează-le în partea din spate a 
camerei, pentru o experienţă audio surround 
multicanal completă, pentru jocurile și filmele 
tale. Când acţiunea a luat sfârșit, atașează din 
nou boxele, pentru a utiliza boxa Soundbar 
pentru muzică și emisiuni TV. Graţie utilizării 
tehnologiei audio wireless patentate și boxelor 
surround care funcţionează la o frecvenţă 
unică, nu există interferenţă de reţea. 
Rezultatul este un sistem surround wireless 
complet, cu o calitate audio fără pierderi, atât 
pentru filme, cât și pentru muzică.

Multi-canal 5.1
E6 este echipat cu canale 5.1 cu 6 
amplificatoare încorporate, pentru a oferi o 
calitate excelentă a sunetului. Aceste sisteme 
5.1 utilizează aceleași canale de difuzor și de 
configuraţie, având o parte frontală stânga și 
dreapta, un canal central, două canale de 
surround și un subwoofer. Acesta acceptă 
Dolby Digital pro-logic 2.

Calibrare spaţială
Funcţia avansată de calibrare spaţială 
dezvoltată de laboratorul nostru pentru 
inovaţii asigură echilibrul optim al sunetului, 
indiferent de locul din cameră în care au fost 
plasate boxe-spate. Când este activată, această 
funcţie folosește un ton de semnal special, 
pentru a localiza fiecare boxă-spate. Apoi 
folosește aceste informaţii pentru a identifica 
balansul optim al sunetului pentru locaţia 
boxelor și ajustează sunetul fiecărei boxe în 
mod corespunzător. Acest lucru permite 
ascultătorului să se bucure de sunet echilibrat, 

chiar dacă boxele nu sunt plasate în poziţia 
ideală.

Google Cast

Bucură-te de redare de calitate ridicată, fără 
probleme, cu aplicaţiile pentru muzică 
preferate. Acest soundbar dispune de Google 
Cast încorporat, pentru a putea asculta muzica 
preferată de pe dispozitivul personal la boxe. 
Poţi asculta de pe iPhone®, iPad®, de pe 
telefonul sau de pe tableta cu Android, de pe 
laptop Mac® și Windows® sau de pe 
Chromebook.

Aplicaţia Philips companion

Utilizează aplicaţia Philips HCWeSet Manager, 
pentru a configura noile tale boxe și pentru a le 
conecta la reţeaua wireless proprie și bucură-
te de experienţa audio de înaltă calitate și de 
redare fără probleme din aplicaţiile tale 
preferate*. *Pentru configurarea reţelei este 
necesară instalarea aplicaţiei, cât și acordul de 
servicii și cel de confidenţialitate, înainte de a 
putea asculta wireless muzică din aplicaţiile 

preferate. *Pentru a asculta muzică din Spotify, 
este necesar Spotify Premium pentru utilizarea 
funcţiei Connect

Spotify ca telecomandă

Cu Spotify Connect poţi răsfoi, explora și reda 
cu ușurinţă muzică din orice cameră a locuinţei, 
folosind dispozitivul tău inteligent ca 
telecomandă. Printr-o conexiune directă 
Spotify, poţi reda muzică direct din cloud, 
pentru ca dispozitivul tău inteligent să poată fi 
utilizat pentru apeluri, clipuri video sau poate 
chiar să iasă din raza de acţiune, fără a 
întrerupe muzica. Este de asemenea mai puţin 
solicitant pentru baterie, deoarece energia 
folosită pentru redarea muzicii este minimală. 
Toate caracteristicile minunate ale Spotify sunt 
prezente, de la listele gata alcătuite, până la 
ratele mari de eșantionare. Tot ceea ce ai 
nevoie pentru a descoperi muzică nouă și a o 
asculta în mod optim.

Boxe portabile autonome
Ambele boxe detașabile Philips Fidelio E6 
dispun de un modul Bluetooth independent, 
ceea ce le face cu adevărat independente. 
Astfel, pot fi luate oriunde, în locuinţă sau afară, 
pentru libertate completă de a te bucura de 
muzică. Fiecare boxă portabilă oferă sunet 
puternic, indiferent unde se află. Pot funcţiona 
individual, ca o singură boxă Bluetooth sau ca 
pereche de boxe stereo Bluetooth fără fir.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Surround la 

cerere, Mod Noapte, Control înalte și joase, 
Sincronizare audio, Echilibrare automată a 
volumului, Film, Muzică, Ascultare în apropiere, 
Voice, Smart Sound

• Sistem audio: DTS Digital Surround, Dolby pro-
logic 2

• Putere de ieșire subwoofer: 90 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 270 W
• Putere de ieșire boxă satelit: 180 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
• Drivere per boxă satelit: 1 tweeter cu dom din 

materiale moi de 19 mm, 2 woofere full range de 3"
• Drivere per difuzor surround: 1 boxă gamă 

completă de 2,5"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20K (-

3dB) Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 8 ohm
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20-150 (-3dB) Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass 

reflex
• Sistem: Sistem 2.1/5.1

Conectivitate
• Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare 

optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare 
HDMI 1, Intrare HDMI 2, Audio cu mufă de 3,5 
mm, Ethernet

• Conexiuni wireless: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Boxe 
posterioare fără fir, Subwoofer wireless

• Servicii online: Google Cast™, Spotify Connect

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

Mapare intrare audio automată, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere, Redare la 
o singură atingere, Sistem în standby

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Acceptă 4K2K

Aplicaţia Smartphone/Tablet
• Nume aplicaţie: Philips HCWeSet, descărcare 

gratuită din Apple App Store și Google Play

Redare audio
• Format compresie: MP3

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, 

Broșură cu date juridice și privind siguranţa, Fișa 
mărcilor comerciale, Certificat de garanţie 
internaţională, Cablu audio optic, Ghid de iniţiere 
rapidă, 2 cabluri de alimentare

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe 

bază de soia

Cutie exterioară
• EAN: 48 95185 61321 5
• Greutate brută: 17 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 67 x 28 x 55,3 cm
• Greutate netă: 13,5 kg
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 3,5 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Greutate brută: 17 kg
• Greutate netă: 13,5 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 3,5 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 54,2 x 44 x 22 cm
• Greutate: 12,6 kg
•
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* Este necesar un cont Spotify premium pentru această boxă.
* Disponibilitatea serviciului de muzică depinde de ţară. Vizitează site-

ul web relevant de servicii de muzică pentru detalii.

http://www.philips.com

