
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Zvuk Virtual Surround jako v kině

Bluetooth® aptX a AAC
2 vstupy HDMI a výstup HDMI 
ARC
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produktor Philips SoundSphere Signature nabízí přirozenější reprodukci zvuku, který je 
bší a širší. Nádherný design. Vhodné pro filmy a hudbu.

Jedinečná kvalita zvuku
• Nejlepší zvukový společník pro televizor Philips DesignLine
• Plovoucí výškový reproduktor SoundSphere pro hluboký a široký zvuk
• Zvuk Virtual Surround jako v kině pro realistický 3D zvuk

Vynikající éterický design a povrchová úprava
• Moderní design a prvotřídní povrchová úprava
• Ručně vyráběná skříň reproduktoru z pevného dřeva
• Luxusní povrchová úprava lakováním

Pokročilé intuitivní ovládání
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
• Funkce EasyLink ovládá zařízení HDMI-CEC na jednom dálkovém ovladači
• Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru



 Nejlepší zvukový společník

Nejlepší zvukový společník pro televizor 
Philips DesignLine

Plovoucí výškový reproduktor 
SoundSphere

Plovoucí výškový reproduktor SoundSphere 
pro hluboký a široký zvuk

Zvuk Virtual Surround jako v kině
Udělejte si doma kino s technologií Philips 
Cinematic Virtual Surround. Byla vyladěna 
odborníky na zvuk ze společnosti Philips. 
Technologie Cinematic Virtual Surround 
poskytuje hluboký prostorový zvuk s méně než 
pěti reproduktory. Systém s plným 
prostorovým zvukem 5.1 využívá vysoce 
propracované algoritmy, které vytvářejí 

neuvěřitelně realistický a prostorový zvuk. 
Jakýkoli vysoce kvalitní zvuk stereo může být 
převeden na realistický vícekanálový 
prostorový zvuk, stejně jako v kině. To vše, 
aniž byste museli kupovat další reproduktory, 
kabely nebo stojany.

Moderní design
Moderní design a prvotřídní povrchová úprava

Skříň reproduktoru z pevného dřeva

Ručně vyráběná skříň reproduktoru z pevného 
dřeva

Luxusní povrchová úprava lakováním

Luxusní povrchová úprava lakováním

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové 
streamování hudby

HDMI ARC
Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky 
z vašeho televizoru

Funkce EasyLink ovládá zařízení
Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat 
jediným dálkovým ovladačem více zařízení, 
například přehrávače DVD, Blu-ray, 
reproduktor Soundbar, domácí kino, 
televizory apod. Využívá standardní protokol 
HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními 
pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím 
tlačítka můžete současně ovládat veškeré 
připojené vybavení kompatibilní s rozhraním 
HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a 
přehrávání lze nyní používat s naprostou 
lehkostí.
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Přednosti
SoundSphere DesignLine
Zvuk Virtual Surround jako v kině Bluetooth® aptX a AAC, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC
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Zvuk
• Značková funkce Philips: SoundSphere
• Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba
• Výstupní výkon reproduktoru: 109 dB
• Digitální zpracování zvuku: Digitální signální systém 

Cirrus Logic
• Vícekanálový formát audia: Dolby Digital
• Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 2 x 

100 W při celkovém harmonickém zkreslení 
(THD) 0,1 %

• Systémové zesilovače: Digitální zesilovač Hypex 
třídy D

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 2 x reprosoustava s konstrukcí 

Bass Reflex
• Frekvenční pásmo reproduktoru: (-6 dB) 30 Hz až 

40 kHz, (-3 dB) 40 Hz až 30 kilo Hz
• Typ skříně: Ventilovaný systém
• Basový reproduktor: Konkávní membrána 

163 mm/6,5"
• Vysokofrekvenční reproduktor: 25mm/1" látkový 

kužel s prstencovým zářičem
• Objem skříně: 14 l

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI 

VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Vstup pro audio (RCA)
• Bezdrátová připojení: Funkce Bluetooth APT-X a 

AAC

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný 

návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, 
Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 102 x 52,5 x 49 cm
• Hrubá hmotnost: 37 kg
• Čistá hmotnost: 30 kg
• Hmotnost obalu: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Vnější obal (D x Š x V): 102 x 49 x 52,5 cm
• Hrubá hmotnost: 37 kg
• Čistá hmotnost: 30 kg
• Hmotnost obalu: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Hmotnost: 28,72 kg
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Hmotnost (se stojanem): 28,72 kg
•
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Specifikace
SoundSphere DesignLine
Zvuk Virtual Surround jako v kině Bluetooth® aptX a AAC, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC
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