
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Virtuálny priestorový zvuk
Bluetooth® s kompresiou aptX a 
AAC
2 x HDMI In a HDMI out ARC
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produktor SoundSphere Signature od spoločnosti Philips vám ponúka prirodzenejšiu 
produkciu zvuku pre hlbší a širší zvukový zážitok. Nádherný dizajn vhodný na 
rostredkovanie hudby i filmov.

Jedinečná kvalita zvuku
• Najlepší zvukový spoločník pre televízor Philips DesignLine
• Pohyblivé výškové reproduktory SoundSphere pre hlbší zvuk so širšou škálou
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický 3D zvuk

Znamenitý jemný dizajn a povrchová úprava
• Moderný dizajn a špičková povrchová úprava
• Povrch reproduktora je ručne vyrobený z dreva
• Luxusné vyhotovenie s použitím laku na klavír

Pokročilé intuitívne ovládanie
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• Ovládanie EasyLink pre zariadenia s HDMI-CEC cez jedno diaľkové ovládanie
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora



 Najlepší zvukový spoločník

Najlepší zvukový spoločník pre televízor 
Philips DesignLine

Pohyblivé výškové reproduktory 
SoundSphere

Pohyblivé výškové reproduktory SoundSphere 
pre hlbší zvuk so širšou škálou

Virtuálny priestorový zvuk
Vytvorte si kino u vás doma pomocou zvuku 
Philips Cinematic Virtual Surround. Zvuk 
Cinematic Virtual Surround vyladený 
zvukovými odborníkmi spoločnosti Philips 
vytvorí s použitím menej ako piatich 
reproduktorov hlboký zvuk, ktorý vás pohltí. 
Zvukové vlastnosti systému priestorového 
zvuku 5.1 sú dosiahnuté použitím série vysoko 
pokročilých priestorových algoritmov 

vytvárajúch zvuk, ktorý je rovnako verný ako 
skutočný priestorový zvuk. Akýkoľvek kvalitný 
stereo zvuk je možné premeniť na verný 
viackanálový priestorový zvuk, aký môžete 
počuť v kine. To všetko bez nutnosti zakúpenia 
ďalších reproduktorov, káblov alebo stojanov 
na reproduktory.

Moderný dizajn
Moderný dizajn a špičková povrchová úprava

Drevená povrchová úprava 
reproduktora

Povrch reproduktora je ručne vyrobený 
z dreva

Luxusné vyhotovenie s použitím laku na 
klavír

Luxusné vyhotovenie s použitím laku na klavír

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

HDMI ARC
HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho 
televízora

Ovládanie zariadení cez EasyLink
Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou 
jedného diaľkového ovládania ovládať viacero 
zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či 
Blu-ray, televízory a podobne. Používa 
protokol HDMI CEC, čo je priemyselný 
štandard na zdieľanie funkcií medzi 
zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. 
Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne 
ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.
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Hlavné prvky
SoundSphere DesignLine
Virtuálny priestorový zvuk Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 2 x HDMI In a HDMI out ARC
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Zvuk
• Funkcia od spoločnosti Philips: SoundSphere
• Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba
• Výstupný výkon reproduktora: 109 dB
• Digitálne spracovanie zvuku: Digitálny zvukový 

procesor Cirrus Logic
• Viackanálový formát zvuku: zvuk Dolby Digital
• Výstupný výkon systému reproduktorov: 2 x 

100 W pri 0,1 % THD
• Zosilňovače systému: Digitálny zosilňovač Hypex 

triedy D

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 x reproduktorový systém 

Bass Reflex
• Frekvenčný rozsah reproduktora: (-6 dB) 30 Hz – 

40 kHz, (-3 dB) 40 Hz – 30 K Hz
• Typ vyhotovenia: Systém s otvormi
• Basový budič: 163 mm/6,5" vypuklá membrána
• Vysokofrekvenčný budič: 25 mm/1" kruhový 

rebrovaný tkaninový kužeľ
• Objem skrinky: 14 l

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup 

HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup (RCA)
• Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-

X a AAC

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 
Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo 
platnou zárukou

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 102 x 52 5 x 49 cm
• Hmotnosť brutto: 37 kg
• Hmotnosť netto: 30 kg
• Hmotnosť obalu: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 102 x 49 x 52 5 cm
• Hmotnosť brutto: 37 kg
• Hmotnosť netto: 30 kg
• Hmotnosť obalu: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Hmotnosť: 28,72 kg
• Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Hmotnosť (so stojanom): 28,72 kg
•
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Technické údaje
SoundSphere DesignLine
Virtuálny priestorový zvuk Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 2 x HDMI In a HDMI out ARC
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