
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual Surround
Bluetooth® aptX i AAC
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI 
ARC
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scynacja Dźwiękiem
ośniki Philips SoundSphere Signature zapewniają bardziej naturalną reprodukcję 
więku, jego głębię i przestronność. Zachwycają pięknym wzornictwem. Odpowiednie 
 słuchania muzyki i filmów.

Niezrównana jakość dźwięku
• Najlepsze dźwiękowe uzupełnienie telewizorów Philips DesignLine
• Swobodnie zawieszone głośniki wysokotonowe SoundSphere zapewniają głęboki i 

przestrzenny dźwięk
• Stosowana w kinach technologia Virtual Surround zapewnia realistyczne doznania dźwięku 

przestrzennego

Wyjątkowo subtelne wzornictwo i wykończenie
• Współczesne wzornictwo i eleganckie wykończenie
• Ręcznie wykonana obudowa głośnika z prawdziwego drewna
• Eleganckie, lakierowane wykończenie powierzchni

Intuicyjne funkcje sterowania
• Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki
• Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu 

jednego pilota.
• Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora



 Najlepsze dźwiękowe uzupełnienie

Najlepsze dźwiękowe uzupełnienie 
telewizorów Philips DesignLine

Swobodnie zawieszone głośniki 
wysokotonowe SoundSphere

Swobodnie zawieszone głośniki 
wysokotonowe SoundSphere zapewniają 
głęboki i przestrzenny dźwięk

Stosowana w kinach technologia Virtual 
Surround
Ciesz się dźwiękiem na kinowym poziomie 
dzięki głośnikom Philips Cinematic Virtual 
Surround. Opracowany przez ekspertów ds. 
dźwięku z firmy Philips zestaw Cinematic 
Virtual Surround emituje głęboki, potężny 
dźwięk — nie potrzeba do tego pięciu 
głośników. Właściwości dźwięku z pełnego 
zestawu 5.1 są odtwarzane z wykorzystaniem 
szeregu wysoce zaawansowanych algorytmów 
przestrzennych, dzięki czemu można uzyskać 

dźwięk, który nie odbiega realizmem od 
prawdziwego dźwięku przestrzennego. Każdy 
wysokiej jakości dźwięk stereofoniczny może 
zostać przekształcony w realistyczny, 
wielokanałowy dźwięk przestrzenny w jakości 
kinowej. Wszystko to bez konieczności zakupu 
dodatkowych głośników, przewodów czy 
stojaków.

Nowoczesna konstrukcja
Współczesne wzornictwo i eleganckie 
wykończenie

Obudowa głośnika wykonana z litego 
drewna

Ręcznie wykonana obudowa głośnika z 
prawdziwego drewna

Eleganckie, lakierowane wykończenie 
powierzchni

Eleganckie, lakierowane wykończenie 
powierzchni

Bluetooth® (aptX® i AAC)

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe 
przesyłanie muzyki

HDMI ARC
Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie 
dźwięku z telewizora

Sterowanie urządzeniami z 
wykorzystaniem funkcji EasyLink
Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma 
urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, 
odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, 
kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą 
jednego pilota. Standardowy protokół HDMI 
CEC zapewnia udostępnianie funkcji między 
urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. 
Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia 
jednoczesne sterowanie wszystkimi 
podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI 
CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i 
odtwarzania jest teraz prostsze niż 
kiedykolwiek.
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Zalety
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual Surround Bluetooth® aptX i AAC, 2 wejścia HDMI i wyjście HDMI ARC
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Dźwięk
• Funkcja firmy Philips: Głośniki SoundSphere
• Ustawienia korektora: Film, Muzyka
• Moc wyjściowa głośnika: 109 dB
• Cyfrowe przetwarzanie dźwięku: Cyfrowy 

procesor sygnałowy Cirrus Logic
• Format dźwięku wielokanałowego: Dolby Digital
• Moc wyjściowa głośników: 2 x 100 W; 0,1% THD
• Wzmacniacze: Cyfrowy wzmacniacz klasy D firmy 

Hypex

Głośniki
• Typy głośników: Zestaw dwóch głośników Bass 

Reflex
• Pasmo przenoszenia głośnika: (-6 dB) 30 Hz–40 

KHz, (-3 dB) 40 Hz–30 K Hz
• Typ obudowy: Wentylowana
• Przetwornik basowy: Wklęsła membrana 163 mm/

6,5 cala
• Przetwornik wysokiej częstotliwości: Kopułka 

głośnika 25 mm/1 cal wykonana z materiału 
tekstylnego

• Objętość głośnika: 14 l

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście 

HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wejście audio (RCA)
• Połączenia bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth 

wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, 

Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego 
sterowania, Instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Waga brutto: 37 kg
• Waga netto: 30 kg
• Ciężar opakowania: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

102 x 49 x 52,5 cm
• Waga brutto: 37 kg
• Waga netto: 30 kg
• Ciężar opakowania: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Waga: 28,72 kg
• Wymiary produktu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Waga (z podstawą): 28,72 kg
•
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Dane techniczne
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual Surround Bluetooth® aptX i AAC, 2 wejścia HDMI i wyjście HDMI ARC
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