
 

 

Philips Fidelio
Bezdrôtové kino 
reproduktory 
s priestorovým zvukom
5.1-kanálový bezdrôtový priestor. 
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Služby Google Cast a Spotify 
Connect
HDMI 4K-2K
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 službami Google Cast™ a Spotify Connect
zdrôtové reproduktory domáceho kina Philips Fidelio E6 prinášajú priestorový zvuk vďaka 

deliteľným reproduktorom a subwooferu. Špecializovaný stredný kanál reproduktorov zaisťuje 

totu hlasu. So službami Google Cast a Spotify Connect si tak vychutnáte prehrávanie hudby bez 

ivých prvkov.

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
• 5.1 viackanálový reproduktor pre skutočne pohlcujúci priestorový zvuk
• Priestorová kalibrácia
• Špičkové jemné kužeľové výškové reproduktory prinášajú krištáľovo čistý zvuk
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Reproduktor s vyhradeným stredovým kanálom dosahuje vynikajúcu čistotu hlasu

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Aplikácia Philips companion pre jednoduché nastavenie siete
• Pomocou služby Google Cast môžete jednoducho odosielať hudbu z telefónu do reproduktora
• Služba Spotify Connect pre bezproblémové používanie aplikácií
• Samostatné prenosné reproduktory so stereofónnym párovaním
• HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC



 Priestorový zvuk kedykoľvek
Ponorte sa do jedinečného priestorového 
zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť 
bezdrôtové reproduktory priestorového 
zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky 
reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti 
miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo 
prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový 
priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova 
pripojte reproduktory, aby ste mohli 
prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka 
použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie 
prenosu zvuku s reproduktormi 
priestorového zvuku, ktoré fungujú 
na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu 
siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový 
systém priestorového zvuku bez strát kvality 
zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.

5.1 viackanálový reproduktor
Systém E6 je vybavený 5.1 kanálmi so 
6 vstavanými zosilňovačmi dodávajúcimi 
úžasnú kvalitu zvuku. Tento 5.1-kanálový 
systém využíva rovnaké kanály a konfiguráciu 
reproduktorov: predný ľavý a pravý, stredný 
kanál, dva priestorové kanály a subwoofer. 
Podporuje aj štandard Dolby digital pro-
logic 2.

Priestorová kalibrácia
Funkcia pokročilej priestorovej kalibrácie, 
ktorú vyvinulo naše jedinečné inovačné 
laboratórium, zaisťuje najlepšie možné 
vyváženie zvuku bez ohľadu na umiestnenie 
zadného reproduktora v rámci miestnosti. Pri 
spustení táto funkcia využíva špeciálne 
upravený signál tónov na lokalizáciu zadných 
reproduktorov. Tieto informácie potom 
využíva na zistenie najlepšieho možného 
vyváženia zvuku pre dané umiestenie 
reproduktora a upravuje zvuk reproduktorov 
tak, aby ich zladila. Vďaka tomu si poslucháč 
môže vychutnať správne vyvážený zvuk aj v 
prípade, ak reproduktory nie sú v ideálnej 
polohe.

Google Cast

Vychutnajte si vysokokvalitné 
a bezproblémové prehrávanie obsahu 
prostredníctvom vašej obľúbenej hudobnej 
aplikácie. Tento reproduktor Soundbar má 
zabudovanú službu Google Cast, vďaka čomu 
môžete prenášať svoje obľúbené hudobné 
aplikácie z osobného zariadenia do 
reproduktorov. Môžete prenášať aplikácie zo 
zariadenia iPhone®, iPad®, telefónu alebo 
tabletu so systémom Android, prenosného 
počítača so systémom Mac® a Windows® 
alebo počítača Chromebook.

Aplikácia Philips companion

Pomocou aplikácie Philips HCWeSet Manager 
môžete nastaviť a pripojiť svoje nové 
reproduktory k domácej bezdrôtovej sieti 
a vychutnať si vysokokvalitný zvuk 
a bezproblémové prehrávanie hudby 
z obľúbených aplikácií*. *Ak chcete 
bezdrôtovo prenášať hudbu z hudobných 
aplikácií, musíte si najskôr nainštalovať 
aplikáciu na nastavenie siete a vyjadriť súhlas 
so zmluvnými podmienkami poskytovania 
služieb a licenčnými podmienkami ochrany 
osobných údajov. *Ak chcete prenášať hudbu 
zo služby Spotify, budete potrebovať službu 

Spotify Premium, aby ste mohli využívať službu 
Connect

Služba Spotify ako diaľkové ovládanie

Pomocou služby Spotify Connect môžete 
jednoducho vyhľadať, preskúmať a prehrávať 
hudbu z ktorejkoľvek miestnosti v dome 
prostredníctvom vášho inteligentného 
zariadenia, ktoré bude slúžiť ako diaľkové 
ovládanie. Vďaka priamemu pripojeniu k službe 
Spotify môžete prehrávať hudbu priamo 
z cloudového úložiska a používať svoje 
inteligentné zariadenie na uskutočňovanie 
hovorov, prehrávanie videí alebo ho dokonca 
môžete presunúť mimo dosah bez prerušenia 
prehrávania hudby. Taktiež sa tým šetrí batéria, 
keďže spotreba energie na prehrávanie hudby 
je minimálna. Služba Spotify obsahuje všetky 
skvelé funkcie, od vopred pripravených 
zoznamov až po vysoké vzorkovacie rýchlosti. 
Všetko, čo potrebujete na objavenie novej 
hudby a jej prehrávanie v najlepšej možnej 
kvalite.

Samostatné prenosné reproduktory
Oba oddeliteľné reproduktory Philips Fidelio 
E6 sú vybavené nezávislým modulom 
Bluetooth, vďaka ktorému sú skutočne 
samostatné. Môžete ich ľubovoľne presúvať, 
v dome alebo vonku, a vychutnať si tak 
absolútnu voľnosť pri prehrávaní hudby. Každý 
prenosný reproduktor poskytuje výkonný 
zvuk, kdekoľvek sa práve nachádza. Môžete 
použiť jeden samostatný reproduktor 
Bluetooth alebo pár bezdrôtových 
stereofónnych reproduktorov Bluetooth.
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Hlavné prvky
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Priestorový zvuk na 

požiadanie, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, 
Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Movie (Film), Hudba, Počúvanie zblízka, 
Hlas, Smart Sound

• Zvukový systém: DTS Digital Surround, Dolby pro-
logic 2

• Výstupný výkon subwoofera: 90 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 270 W
• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 180 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
• Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 19 mm jemný 

kužeľový výškový reproduktor, 2 x 3" 
širokopásmové stredové reproduktory

• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 
2.5" reproduktor s plným rozsahom

• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 K (–
3 dB) Hz

• Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 (–

3 dB) Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém 

Bass reflex
• Systém: Systém 2.1/5.1

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, 

Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup, 
konektor 3,5 mm, Ethernet

• Bezdrôtové pripojenia: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Bezdrôtové zadné reproduktory, Bezdrôtový 
subwoofer

• Online služby: Google Cast™, Spotify Connect

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, 
Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim 
systému

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), 

Podporuje 4K2K

Aplikácia pre smartfón/tablet
• Názov aplikácie: Philips HCWeSet, bezplatné 

prevzatie zo stránok Apple App store a Google 
Play

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, 

Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne 
ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, 
Optický audiokábel, Stručná príručka spustenia, 2 x 
napájací kabel

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Vonkajší kartón
• EAN: 48 95185 61321 5
• Hmotnosť brutto: 17 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 67 x 28 x 55,3 cm
• Hmotnosť netto: 13,5 kg
• Počet užívateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 3,5 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Hmotnosť brutto: 17 kg
• Hmotnosť netto: 13,5 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 3,5 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 54,2 x 44 x 22 cm
• Hmotnosť: 12,6 kg
•
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* Tento reproduktor si vyžaduje prémiový účet Spotify.
* Dostupnosť hudobnej služby závisí od krajiny. Bližšie informácie 

nájdete na webovej stránke príslušnej hudobnej služby.

http://www.philips.com

