
 

 

Philips Fidelio
Trådlösa 
surroundljudshögtalare för 
hemmabion

5.1-kanaligt, med trådlöst 

surroundljud

Google Cast och Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Rumskalibrering

E6

S

M
Ph
su
Go
tereo till surround på bara några sekunder

ed Google Cast™ och Spotify Connect
ilips trådlösa Fidelio E6-högtalare för hemmabio med avtagbara högtalare och 
bwoofer ger surroundljud. Den dedikerade centerkanalen ger klarhet i rösten. Med 
ogle Cast och Spotify connect kan du njuta av en sömlös uppspelning av musik.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
• 5.1-kanaligt ljud för äkta omslutande surroundljud
• Rumskalibrering
• Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
• Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
• Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning

Anslut och njut av all din underhållning
• Philips Companion-app för enkel nätverkskonfiguration
• Skicka enkelt musik från telefonen till högtalarna med Google Cast
• Spotify Connect för en enkel app-användning
• Fristående bärbara högtalare med stereoihopparning
• HDMI 4K2K-signalströmning för Ultra HD-innehåll
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning



 Surroundljud på begäran
Upplev överlägset surroundljud när det passar 
dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna 
från vänster och höger huvudhögtalare och 
ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig 
flerkanalig surroundljudsupplevelse när du 
spelar och ser på film. När du har spelat eller 
tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och 
använda och lyssna på musik eller se på TV. 
Tack vare den patentskyddade trådlösa 
ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika 
frekvens slipper du nätverksstörningar. 
Resultatet blir ett helt trådlöst 
surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för 
både musik och film.

5.1-kanaligt ljud
E6-utrustade, 5.1-kanaligt ljud, med 6 inbyggda 
förstärkare som ger fantastisk ljudkvalitet. Det 
här 5.1-systemet använder samma 
högtalarkanaler och konfiguration, med 
vänster och höger frontkanaler, en 
centerkanal, två surroundkanaler och en 
subwoofer. Den har stöd för Dolby Digital 
Prologic 2.

Rumskalibrering
Philips har utvecklat en avancerad 
rumskalibreringsfunktion som ger bästa möjliga 
ljudbalans oavsett var i rummet de bakre 
högtalarna placeras. När funktionen aktiveras 
lokaliseras de båda bakre högtalarna med hjälp 
av en specialutformad signal. Med den 
informationen som utgångspunkt definieras 
därefter den bästa ljudbalansen utifrån 
placeringen av högtalaren och ljudet anpassas 
för de respektive högtalarna. På så vis blir 
ljudet rätt balanserat även om högtalarnas 
placering inte är optimal.

Google Cast

Njut av högkvalitativ och sömlös uppspelning 
med dina favoritmusikappar. Den här 

Soundbar-högtalaren har Google Cast inbyggt 
så att du kan strömma dina favoritmusikappar 
från din personliga enhet till dina högtalare. Du 
kan strömma från iPhone®, iPad®, Android-
telefon eller -surfplatta, bärbar Mac®- eller 
Windows®-dator eller Chromebook.

Philips Companion-app

Med Philips HCWeSet Manager-appen kan du 
konfigurera och ansluta de nya högtalarna till 
ditt trådlösa nätverk och börja spela musik av 
hög kvalitet och sömlös 
uppspelningsupplevelse från dina favoritappar*. 
*Appen måste installeras för att du ska kunna 
konfigurera nätverket och godkänna tjänst- 
och sekretessavtalet innan musik kan 
strömmas från dina musikappar. *Om du vill 
strömma musik från Spotify med Connect 
måste du ha ett Spotify Premium-konto

Spotify som en fjärrkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt utforska 
musikutbudet samt söka bland och spela upp 
musik i alla rum genom att använda en 
smartenhet som fjärrkontroll. Med en 
direktanslutning till Spotify kan du lyssna på 
musik direkt från molnet så att du samtidigt 
kan använda enheten för samtal och videoklipp 
och till och med lämna uppspelningsområdet 
utan att behöva pausa musiken. Den här typen 
av användning drar också mindre batteriström, 
eftersom mängden energi som förbrukas vid 
musikuppspelningen har minimerats. Du har 
tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – 

från de färdiga listorna till den höga 
samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att 
upptäcka ny musik och lyssna på den när den är 
som bäst!

Fristående bärbara högtalare
I de båda avtagbara högtalarna till Philips Fidelio 
E6 finns en fristående Bluetooth-modul. Tack 
vare modulen kan du använda högtalarna helt 
fristående och ta med dem överallt, både i och 
utanför hemmet, för flexibel 
musikunderhållning. Var och en av de båda 
portabla högtalarna ger kraftfullt ljud oavsett 
placering. De kan användas var för sig eller som 
parhögtalare.

HDMI 4K2K
HDMI 4K2K innefattar HDMI 1.4-standarden. 
Det ger stöd för videoinnehåll i UHD (ultra-
high definition). Idag handlar det om 4K, med 
en högsta upplösning på 4 096 bildpunkter 
(bredd) gånger 2 160 bildpunkter (höjd) eller 
fyra gånger storleken för en vanlig HD-skärm 
på 1080p. Termen täcker även en något lägre 
4K-upplösning på 3 840 bildpunkter (bredd) 
gånger 2 160 bildpunkter (höjd). Båda 
formaten hanteras med HDMI 1.4. 4K-
skärmarna gör att avancerade 
hemmabiosystem upprätthåller samma nivå 
som många biografer. För att framtidssäkra 
högtalarna har den här standarden integrerats 
inför framväxten inom 4K-TV.
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Ljud
• Ljudförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, 

Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, 
Automatisk ljudnivåutjämning, Film, Musik, Nära 
ljudupplevelse, Röst, Smart Sound

• Ljudsystem: DTS Digital Surround, Dolby Prologic 
2

• Uteffekt för subwoofer: 90 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 270 W
• Uteffekt för satellithögtalare: 180 W

Högtalare
• Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
• Element per satellithögtalare: 1 x 19 mm Soft 

Dome-tweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
• Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 2,5-

tums fullregisterhögtalare
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20K (-

3 dB) Hz
• Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, 

Basreflexsystem
• System: 2.1/5.1-system

Anslutningar
• Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital 

optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, 
HDMI IN 2, Ljudingång 3,5 mm, Ethernet

• Trådlösa anslutningar: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Trådlösa bakhögtalare, Trådlös subwoofer

• Onlinetjänster: Google Cast™, Spotify Connect

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, 

Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, 
Uppspelning med en knapptryckning, System-
standby

• HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), 
Stöd för 4K2K

App för smarttelefon/surfplatta
• App-namn: Philips HCWeSet. Kostnadsfri 

hämtning från Apple App Store och Google Play

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter 
och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela 
världen, Optisk ljudkabel, Snabbstartguide, 2 x 
nätsladdar

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Yttre kartong
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttovikt: 17 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 67 x 28 x 55,3 cm
• Nettovikt: 13,5 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 3,5 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Bruttovikt: 17 kg
• Nettovikt: 13,5 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 3,5 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 54,2 x 44 x 22 cm
• Vikt: 12,6 kg
•
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* Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.
* Tillgängligheten för musiktjänsterna varierar beroende på land. 

Besök webbplatsen för den relevanta musiktjänsten för mer 
information.

http://www.philips.com

