
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Кинематографски виртуален 

съраунд

Bluetooth® aptX и AAC
2 HDMI вход и HDMI извод 
ARC
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владяващ звук
сокоговорителят Philips SoundSphere Signature ви предлага по-естествено 
зпроизвеждане на звука и по-дълбоко и широкообхватно звуково впечатление. 
асиво проявление на дизайн. Подходящ за филми и музика.

Несравнимо качество на звука
• Най-добрият звуков другар за Philips DesignLine TV
• Плаващ високоговорител за високи честоти SoundSphere за дълбок и обемен звук
• Кинематографски виртуален съраунд за реалистичен 3D звук

Изтънчен въздушен дизайн и покритие
• Съвременен дизайн и първокласно покритие
• Ръчно изработена кутия на тонколоната от твърдо дърво
• Луксозно лаково покритие, използвано за пиана

Авангардно интуитивно управление
• Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
• EasyLink управлява устройства с HDMI-CEC от едно дистанционно управление
• HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор



 Най-добрият звуков другар

Най-добрият звуков другар за Philips 
DesignLine TV

Плаващ високоговорител за високи 
честоти SoundSphere

Плаващ високоговорител за високи честоти 
SoundSphere за дълбок и обемен звук

Кинематографски виртуален съраунд
Отведете киното в дома ви с Philips 
Cinematic Virtual Surround. Разработен от 
звукови експерти на Philips, Cinematic Virtual 
Surround разполага с дълбок, обемен звук, 
използващ по-малко от пет 
високоговорителя. Звуковите качества на 
пълната 5.1 съраунд система са 
пресъздадени със серия от 
висококачествени пространствени 
алгоритми, произвеждащи звук, който е 
изключително реален. Всеки 

висококачествен стерео звук може да се 
превръща в реален, многоканален съраунд 
звук, все едно сте в киното. И всичко това, 
без да купувате допълнителни 
високоговорители, кабели или стойки за 
тонколони.

Съвременен дизайн
Съвременен дизайн и първокласно 
покритие

Кутия на тонколоната от масивна 
дървесина

Ръчно изработена кутия на тонколоната от 
твърдо дърво

Луксозно лаково покритие, 
използвано за пиана

Луксозно лаково покритие, използвано за 
пиана

Bluetooth® (aptX® и AAC)

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично 
поточно извличане на музика

HDMI ARC
HDMI ARC за достъп до целия звук от 
вашия телевизор

EasyLink управлява устройства
EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона 
SoundBar, система за домашно кино и 
телевизори и др. с едно дистанционно 
управление. Използва стандартния 
протокол HDMI CEC за споделяне на 
функции между устройствата чрез HDMI 
кабела. С едно натискане на бутон можете 
да управлявате едновременно всички 
свързани устройства с възможности за 
HDMI CEC. Функциите като готовност и 
възпроизвеждане сега може да се 
изпълняват с удивителна лекота.
PS1/12

Акценти
SoundSphere DesignLine
Кинематографски виртуален съраунд Bluetooth® aptX и AAC, 2 HDMI вход и HDMI извод ARC



Дата на издаване  
2015-09-18

Версия: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Звук
• Уникална функция на Philips: SoundSphere
• Настройки на еквалайзера: Филм, Музика
• Изходна мощност на високоговорителите: 

109dB
• Цифрова аудио обработка: Процесор за 
обработка на сигнала Cirrus Logic Digital

• Многоканален аудио формат: Dolby Digital
• Изходна мощност на системата 
високоговорители: 2 х 100 W @ 0,1 % THD

• Системни усилватели: Цифров усилвател Hypex 
клас "D"

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 х басрефлексна 
система високоговорители

• Диапазон на честотите на високоговорителя: (-
6dB) 30Hz - 40KHz, (-3dB) 40Hz - 30K Hz

• Тип кутия: Вентилирана система
• Басова мембрана: 163 мм/6,5 " вдлъбната 
диафрагма

• Високочестотна мембрана: 25 мм/ 1" купол от 
плат на пръстеновидната тонколона

• Обем на кутията: 14 л

Възможности за свързване
• Задни конектори: HDMI 1.4 изход (ARC), Вход 

HDMI 1, Вход HDMI 2, Аудио вход (RCA)
• Безжични връзки: Bluetooth APT-X и AAC

Захранване
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
Листовка с гаранция за цял свят

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

102 x 52,5 x 49 см
• Бруто тегло: 37 кг
• Нето тегло: 30 кг
• Тегло на опаковката: 7 кг
• EAN: 87 12581 69156 1

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 102 x 49 x 52,5 см
• Бруто тегло: 37 кг
• Нето тегло: 30 кг
• Тегло на опаковката: 7 кг
• EAN: 87 12581 69156 1

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

69,1 x 35,3 x 38,3 см
• Тегло: 28,72 кг
• Размери на изделието със стойката (Ш x В x Д): 

69,22 x 110,62 x 38,3 см
• Тегло (със стойката): 28,72 кг
•
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