
 

 

Philips Fidelio
Kablosuz surround sinema 
hoparlörleri

5.1 CH kablosuz surround ses
Google Cast ve Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Mekan yapılandırması
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oogle Cast™ ve Spotify Connect ile
ilips Fidelio E6 kablosuz sinema hoparlörleri, çıkarılabilir hoparlörler ve subwoofer ile 
rround ses sunar. Özel merkez kanalı sayesinde ses net bir şekilde duyulur. Google Cast 
 Spotify Connect ile kusursuz müzik keyfi sürebilirsiniz.

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkıșı
• İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler
• Gerçek surround ses için 5.1 Çok kanallı
• Mekan yapılandırması
• Crystal Clear Sound için birinci kalite yumușak dome tweeter'lar
• DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
• Üstün ses netliği için özel orta kanal hoparlörü

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Kolay ağ kurulumu için Philips yardımcı uygulaması
• Google Cast ile telefondan hoparlöre kolayca müzik gönderin
• Zahmetsiz uygulama deneyimi için Spotify Connect
• Stereo eșleștirme özellikli, bağımsız, tașınabilir hoparlörler
• Ultra HD içerik keyfi için HDMI 4K2K geçiși
• Bluetooth eșleșmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuș



 İstek Üzerine Surround
İșitme duyunuzu istediğiniz zaman üstün 
surround sese bırakın. Oyun ve filmlerinizde 
çok kanallı surround ses deneyimi elde etmek 
için kablosuz surround hoparlörleri sol ve sağ 
ana hoparlör ünitelerinden çıkarıp odanın 
arkasına yerleștirin. İșiniz bittiğinde müzik ve 
TV șovları için hoparlörleri yeniden takın. 
Benzersiz bir frekansta çalıșan surround 
hoparlörlerle patentli kablosuz ses teknolojisi 
kullanıldığında ağ paraziti yașanmaz. Sonuçta 
müzik ve filmler için kayıpsız ses kalitesine 
sahip, tamamen kablosuz bir surround sistem 
elde edilir.

5.1 Çok kanallı
Dahili 6 amplifikatörlü E6 donanımlı 5.1 
kanallar mükemmel ses kalitesi sunar. Aynı 
hoparlör kanallarını ve yapılandırmasını 
kullanan bu 5.1 sistemleri, bir önde sol ve sağ, 
bir orta kanala, iki surround kanala ve bir 
subwoofer'a sahiptir. Dolby digital pro-logic 
2'yi destekler.

Mekan yapılandırması
Benzersiz yenilik laboratuvarımız tarafından 
geliștirilen gelișmiș mekan yapılandırması ișlevi, 
arka hoparlörlerin odada yerleștirildiği yerden 
bağımsız olarak mümkün olan en iyi ses 
dengesini sağlar. Bu ișlev, etkinleștirildiğinde 
arka hoparlörlerin her birinin yerini tespit 
etmek için özel olarak tasarlanmıș bir ton 
sinyali kullanır. Ardından bu bilgileri kullanarak 
mevcut hoparlör yerleșimi için en iyi ses 
dengesini tespit eder ve her bir hoparlörün 
sesini uygun șekilde ayarlar. Böylece, 
hoparlörler ideal konumun dıșına yerleștirilmiș 
olsa bile dinleyicinin düzgün dengeli sesin 
keyfini çıkarmasını sağlar.

Google Cast

Favori müzik uygulamalarınızla yüksek kaliteli 
ve kusursuz oynatmanın keyfini çıkarın. Bu 

soundbar'ın yerleșik Google Cast özelliği 
sayesinde kișisel cihazınızdaki favori müzik 
uygulamalarınızı hoparlörlerinizden 
dinleyebilirsiniz. iPhone®, iPad®, Android 
telefon ve tablet, Mac® ve Windows® dizüstü 
bilgisayar veya Chromebook'tan akıș 
gerçekleștirebilirsiniz.

Philips yardımcı uygulaması

Kurulum ve yeni hoparlörlerinizi evdeki 
kablosuz ağınıza bağlamak ve yüksek kaliteli ses 
ve favori uygulamalarınızdan kusursuz oynatma 
deneyiminin keyfini çıkarmaya bașlamak için 
Philips HCWeSet Manager uygulamasını 
kullanın*. *Müzik uygulamalarınızdan kablosuz 
müzik yayını yapabilmek için ağ kurulumunun 
yanı sıra hizmetler ve gizlilik anlașması için de 
uygulamanın yüklenmesi zorunludur. 
*Spotify'dan müzik yayını yapmak üzere 
Connect'i kullanmak için Spotify Premium 
gerekir

Uzaktan kumanda olarak Spotify

Spotify Connect'i kullanarak akıllı cihazınızı bir 
uzaktan kumandaya dönüștürebilir ve evin 
herhangi bir odasından müzikleri kolayca 
arayabilir, keșfedebilir ve oynatabilirsiniz. 
Doğrudan bir Spotify bağlantısıyla buluttan 
müzik oynatabilir, böylece akıllı cihazınızı 
müziğinizi kesintiye uğratmaksızın aramalar, 
videolar için kullanabilir ve hatta menzilin dıșına 
çıkabilirsiniz. Müzik için kullanılan enerji en aza 
indirildiğinden bu uygulama aynı zamanda daha 
fazla pil dostudur. Hazır listelerden yüksek 

örnekleme hızlarına kadar harika Spotify 
özelliklerinin hepsini kullanabilirsiniz. Yeni 
müzikleri keșfetmek ve en yüksek kaliteyle 
dinlemek için ihtiyaç duyduğunuz her șey 
burada.

Bağımsız tașınabilir hoparlörler
Philips Fidelio E6'nın çıkarılabilir hoparlörleri, 
bunları tamamen bağımsız kılan bir bağımsız 
Bluetooth modülüne sahiptir. Bu sayede, müzik 
keyfinin tamamen özgür olması için ev içinde 
veya dıșında her yere tașınabilir. Tașınabilir 
hoparlörlerin her biri, her yerden güçlü ses 
sunar. Tek bir Bluetooth hoparlör veya bir 
stereo kablosuz Bluetooth hoparlör çifti olarak 
kullanılabilir.

HDMI 4K2K
HDMI 4K2K, HDMI 1.4 standardını içerir. 
Böylece, ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) 
video içeriği desteklenir. Șu anda bu, en fazla 
4096 piksel genișlik ve 2160 piksel yüksekliğe 
sahip olan veya standart bir 1080p HD ekranın 
dört katı olan 4K'yı ifade etmektedir. Bu terim, 
3840 piksel genișlik ve 2160 piksel yüksekliğe 
sahip, nispeten düșük 4K çözünürlüğünü içerir. 
Her iki format da HDMI 1.4 yoluyla 
desteklenir. 4K ekranlar, ticari sinemaların 
çoğunda kullanılan yüksek kaliteyi ev sineması 
sistemlerine tașır. Bu standart, hoparlörlerin 
gelecekte de kullanılmasını sağlamak için 4K 
TV'nin gelișimine yönelik olarak entegre 
edilmiștir.
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Özellikler
Kablosuz surround sinema hoparlörleri
5.1 CH kablosuz surround ses Google Cast ve Spotify Connect, HDMI 4K-2K, Mekan yapılandırması
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Ses
• Ses Geliștirme: İstek üzerine surround, Gece 

Modu, Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses 
Sabitleyicisi, Film, Müzik, Yakın Dinleme, Ses, Akıllı 
Ses

• Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 
2

• Subwoofer çıkıș gücü: 90 W
• Toplam Güç RMS %30 THD: 270 W
• Uydu hoparlör çıkıș gücü: 180 W

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: 2 x Uydu hoparlörü
• Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 19 mm yumușak 

dome tweeter, 2 x 3 inç tam aralıklı woofer
• Surround hoparlör bașına sürücü sayısı: 1 x 2,5 inç 

Tam kapsamlı hoparlör
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 150-20K (-3 dB) Hz
• Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 20-150 (-3 dB) Hz
• Subwoofer empedansı: 4 ohm
• Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleks 

sistemi
• Sistem: 2.1/5.1 sistemi

Bağlantı
• Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriș, Dijital optik 

giriș, HDMI 1.4 çıkıș (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 
2, Ses giriși 3,5 mm jak, Ethernet

• Kablosuz bağlantılar: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 
Kablosuz arka hoparlörler, Kablosuz subwoofer

• Çevrimiçi servisler: Google Cast™, Spotify 
Connect

Kullanılabilirlik
• EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüș Kanalı, 

Otomatik ses giriși eșleme, Tek dokunușla 
bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiși, Tek dokunușla 
oynatma, Sistem bekleme

• HDMI Özellikleri: Ses Dönüș Kanalı (ARC), 4K2K 
desteği

Akıllı Telefon/Tablet Uygulaması
• Uygulama adı: Philips HCWeSet, Apple App Store 

ve Google Play'den ücretsiz indirin

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan 

Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broșürü, 
Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti 
belgesi, Optik ses kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, 
2 x Güç kablosu

Güç
• Güç kaynağı: 110-240V, 50 Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Sürdürülebilirlik
• Ambalaj: %80 geri dönüștürülmüș oluklu mukavva, 

Soya bazlı mürekkep

Dıș Karton
• EAN: 48 95185 61321 5
• Brüt ağırlık: 17 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 67 x 28 x 55,3 cm
• Net ağırlık: 13,5 kg
• Ambalaj sayısı: 1
• Dara ağırlığı: 3,5 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 67 x 55,3 x 28 cm
• EAN: 48 95185 61321 5
• Brüt ağırlık: 17 kg
• Net ağırlık: 13,5 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 3,5 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 54,2 x 44 x 22 cm
• Ağırlık: 12,6 kg
•
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Teknik Özellikler
Kablosuz surround sinema hoparlörleri
5.1 CH kablosuz surround ses Google Cast ve Spotify Connect, HDMI 4K-2K, Mekan yapılandırması

* Bu hoparlör için Spotify premium hesabı gerekir.
* Müzik hizmetinin kullanılabilirliği ülkeye bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen 

ilgili müzik hizmeti web sitesini ziyaret edin.

http://www.philips.com

