
 

SoundBar 

„Philips Fidelio“ SoundBar
Belaidžiai erdvinio garso 
garsiakalbiai

4.1 CH belaidis erdvinis garsas
„Bluetooth®“
2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys 
ARC
Aliuminis
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L9100 – tai pirmoji „Philips“ nuimamų belaidžių garsiakalbių „SoundBar“ sistema, 
urianti tikrovišką erdvinį garsą. Muzikos galite klausytis bet kur ir bet kada erdvinio garso 

rsiakalbius pasidėję į jums patogią vietą.

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis įrengiamas be laidų painiavos
• Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Minimalistinis prašmatnus dizainas tiks prie modernaus dekoro
• Padėties jutiklis užtikrina geriausią garsą bet kurioje vietoje
• Padėties jutiklis užtikrina geriausią garsą bet kurioje vietoje

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Prisijunkite prie 2 HDMI jungčių, užtikrinančių puikią vaizdo ir garso kokybę
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
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 Virtualus erdvinis garsas

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria 
sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose 
garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai 
algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, 
kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. 
Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta 
tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. 
Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų 
ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus 
pripildančiais garsais.

HDMI x 2

Mėgaukitės įspūdingesniais 3D vaizdais ir itin 
aiškiu 5.1 ar 7.1 kanalų garsu tiesiog prijungę 
mūsų leistuvo garso HDMI x 2 išvestis prie 
jungties savo ne 3D AV imtuve.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio 
ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja 
mažai energijos. Naudojantis šia technologija 
galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus 
„Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ 
funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti 
mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio 
išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio 
arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ 
arba „iPhone“.

Erdvinis garsas pagal pageidavimą

Apgaubkite savo jausmus puikiu erdviniu garsu, 
kur bebūtumėte. Paprasčiausiai atjunkite 
belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo 
pagrindinio „Soundbar“ įrenginio ir padėkite 
kambario gale, kad patirtumėte visus 5.1 
erdvinio garso pojūčius žaisdami žaidimus ar 

žiūrėdami filmus. Kai veiksmas baigsis, vėl 
prijunkite garsiakalbius, kad galėtumėte 
naudoti savo stilingąjį „Soundbar“ muzikai ir 
televizijos laidoms. Naudojant patentuotą 
belaidę garso technologiją ir erdvinio garso 
garsiakalbius, veikiančius unikaliu dažniu, nėra 
jokių tinklo trukdžių. Rezultatas – visiškai 
belaidė erdvinio garso sistema, neprarandanti 
garso kokybės tiek klausantis muzikos, tiek 
žiūrint filmus

Padėties jutiklis

Garso kokybę lemia garsiakalbių sistemos 
padėtis kambaryje. Laimei, į šią sistemą 
orientuotas išmanus automatinis padėties 
jutiklis, kuris akimirksniu optimizuoja garso 
kokybę, kai tik nustato, ar „SoundBar“ 
garsiakalbių sistema pastatyta horizontaliai, ar 
vertikaliai. Taigi, ar pastatytumėte savo 
„SoundBar“ garsiakalbių sistemą ant lentynos, 
ar primontuotumėte ją prie sienos, galite būti 
tikri, kad visada girdėsite nepriekaištingą garsą.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Dvigubi žemieji dažniai, 

Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių 
reguliavimas, Erdvinis garsas pagal pageidavimą

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital 
Surround“

• Garsiakalbio išvesties galia: 120
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 90
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 210 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise
• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbis
• Garsiakalbių varža: 8 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė

Prijungimo galimybė
• Integruotos jungtys: „Bluetooth“
• „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, 
HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, 
„HDMI IN 2“ įvestis

• Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Turinio tipas

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos 

rašalas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 1035 x 70 x 

156 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 4,18 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 200 x 510 x 

200 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5 kg
• Pakuotė (P x A x G): 765 x 260 x 371 mm
• Svoris su pakuote: 16 kg

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo 

laidas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo 
vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bendras svoris: 13,54 kg
• Outer carton (L x W x H): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Grynasis svoris: 9,4 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 4,14 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bendras svoris: 13,54 kg
• Grynasis svoris: 9,4 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 4,14 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Svoris: 3,84 kg
•
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