
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Moziszerű virtuális surround
Bluetooth® aptX és AAC
2 HDMI bemenet és HDMI 
kimenet, ARC
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 hangzás bűvöletében
Philips SoundSphere Signature hangsugárzó természetesebb hangot produkál, és 
lyebb, teltebb hatást kelt. Gyönyörű kivitelezés jellemzi. Filmekhez és zenéhez egyaránt 

kéletes.

Páratlan hangminőség
• A Philips DesignLine TV legjobb hangzású társa
• SoundSphere lebegő magashangszóró a különösen széles hangzásért
• Moziszerű virtuális surround - az élethű 3D hangzásért

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Modern kialakítás és minőségi kivitelezés
• Kézzel készített, szilárd fa hangdoboz
• Luxus zongoralakk borítás

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés
• Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
• EasyLink vezérlésű HDMI-CEC eszközök egyetlen távvezérlővel
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához



 A legjobb hangzású társ

A Philips DesignLine TV legjobb hangzású társa

SoundSphere lebegő magashangszóró

SoundSphere lebegő magashangszóró a 
különösen széles hangzásért

Moziszerű virtuális surround
Hozza el a mozizás élményét otthonába a 
Philips Moziszerű virtuális surround 
hangzásával. A Philips hangszakértői által 
hangolt Moziszerű virtuális surround mély és 
mindent magában foglaló hangzása ötnél is 
kevesebb hangsugárzót használ. A speciálisan 
kidolgozott térbeli algoritmusok hűen 
reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 

surround hangzás jellemzőit. Bármilyen, magas 
minőségű sztereó hang átalakítható egy élethű, 
többcsatornás surround hanggá, pontosan 
olyanná, amilyet eddig csupán a moziban 
tapasztalt. Mindezt extra hangszórók, 
vezetékek vagy hangsugárzó-állványok nélkül.

Modern kialakítás
Modern kialakítás és minőségi kivitelezés

Szilárd, fából készített hangdoboz

Kézzel készített, szilárd fa hangdoboz

Luxus zongoralakk borítás

Luxus zongoralakk borítás

Bluetooth® (aptX® és AAC)

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli 
zenestreameléshez

HDMI ARC
A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-
készülék minden hangcsatornájához

EasyLink vezérlésű eszközök
Az EasyLinknek köszönhetően több 
készüléket, pl. DVD lejátszót, Blu-ray lejátszót, 
TV-t stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az 
iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja 
meg a működést a készülékek között a HDMI 
kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.
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Fénypontok
SoundSphere DesignLine
Moziszerű virtuális surround Bluetooth® aptX és AAC, 2 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC
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Hang
• Philips márka funkció: SoundSphere
• Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene
• Hangszóró kimeneti teljesítménye: 109 dB
• Digitális hangfeldolgozás: Cirrus Logic digitális 

jelfeldolgozás
• Többcsatornás audioformátum: Dolby Digital
• Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: 2 x 100 

W, 0,1% THD mellett
• Erősítők: Hypex „D" osztályú digitális erősítő

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 2 db Bass-reflex 

hangszórórendszer
• Hangsugárzó frekvenciatartománya: (-6 dB) 30 Hz 

- 40 kHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 kHz Hz
• Háztípus: Elvezetéses rendszer
• Basszusmeghajtó: 163 mm-es / 6,5"-es homorú 

membrán
• Magasfrekvenciás meghajtó: 25 mm-es / 1"-es 

gyűrűmembrános szövetdóm
• Hangdoboz mérete: 14 l

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: HDMI 1.4 kimenet (ARC), 

1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, 
Audiobemenet (RCA)

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth APT-X és 
AAC

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: <0,5

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors 

üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Bruttó tömeg: 37 kg
• Nettó tömeg: 30 kg
• Táratömeg: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

102 x 49 x 52,5 cm
• Bruttó tömeg: 37 kg
• Nettó tömeg: 30 kg
• Táratömeg: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Tömeg: 28,72 kg
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Tömeg (állvánnyal): 28,72 kg
•
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