
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Sunet surround virtual 

cinematografic

Bluetooth® aptX și AAC
2 intrări HDMI și ieșiri HDMI 
ARC
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imţiţi emoţia unui concert live
bsedat de sunet
xele Philips SoundSphere Signature vă oferă o reproducere mai fidelă a sunetului şi o 
presie sonoră mai profundă şi mai amplă. O declaraţie de design superbă. Adecvate 
ntru muzică şi filme.

Calitate incomparabilă a sunetului
• Cel mai bun companion de sunet pentru televizorul Philips DesignLine
• Tweeter SoundSphere suspendat pentru un sunet amplu și profund
• Sunet surround virtual cinematografic pentru sunet 3D realist

Design și finisaje eterice, rafinate
• Design contemporan și finisaj premium
• Boxă din lemn solid, prelucrat manual
• Finisaj de lux cu lac de pian

Control intuitiv avansat
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• Dispozitive HDMI-CEC cu comenzi EasyLink pe o singură telecomandă
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.



 Cel mai bun companion de sunet

Cel mai bun companion de sunet pentru 
televizorul Philips DesignLine

Tweeter SoundSphere suspendat

Tweeter SoundSphere suspendat pentru un 
sunet amplu și profund

Sunet surround virtual cinematografic
Aduceţi cinematograful la dvs. acasă cu Philips 
Cinematic Virtual Surround. Acordat de 
specialiștii în acustică Philips, Cinematic Virtual 
Surround redă un sunet profund, ce cuprinde 
tot folosind mai puţin de cinci boxe. Calităţile 
sonore ale un sistem surround complet 5.1 
sunt recreate cu o serie de algoritmi spaţiali 
foarte avansaţi, producând un sunet care este 

perceput la fel de realist ca un sunet surround 
real. Orice sunet stereo de înaltă calitate poate 
fi transformat în sunet surround multi-canal 
realist, exact ca într-un cinematograf. Toate 
acestea fără a cumpăra boxe adiţionale, fire sau 
suporturi pentru boxe.

Design contemporan
Design contemporan și finisaj premium

Boxă din lemn solid

Boxă din lemn solid, prelucrat manual

Finisaj de lux cu lac de pian

Finisaj de lux cu lac de pian

Bluetooth® (aptX® și AAC)

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de 
muzică wireless

HDMI ARC
HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la 
televizorul dvs.

Dispozitive cu comenzi EasyLink
EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, puteţi utiliza simultan toate 
echipamentele DVS. activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.
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Sunet
• Caracteristică marca Philips: SoundSphere
• Setări egalizator: Film, Muzică
• Putere de ieșire difuzor: 109 dB
• Procesare audio digitală: Procesor de semnal digital 

logic Cirrus
• Formate audio multi-canal: Dolby Digital
• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 2 x 

100 W la 0,1% THD
• Amplificatoare de sistem: Amplificator digital clasa 

D de la Hypex

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 x sistem de difuzoare cu Bass 

reflex
• Interval de frecvenţe boxă: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, 

(-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
• Tip de boxă: Sistem ventilat
• Driver de bas: Diafragmă concavă de 163 mm/6,5"
• Driver de frecvenţă înaltă: Dom de 25 mm/1" din 

material textil cu difuzor rotund
• Volum carcasă: 14 l

Conectivitate
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare 

HDMI 1, Intrare HDMI 2, Intrare audio (RCA)
• Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: <0,5

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie internaţională

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Greutate brută: 37 kg
• Greutate netă: 30 kg
• Greutate proprie: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 102 x 49 x 52,5 cm
• Greutate brută: 37 kg
• Greutate netă: 30 kg
• Greutate proprie: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Greutate: 28,72 kg
• Dimensiunile produsului cu stativ (L x Î x A): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Greutate (cu stand): 28,72 kg
•
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