
 

 

Philips Fidelio
Draadloze luidspreker

Philips Wireless Home System

Max. 120 W
Werkt met Ambilight-TV's
Duurzaam Muirhead-leer
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ng elk nummer en elke film tot leven met rijk, kamervullend geluid. U kunt deze slanke draadloze 

elio FS1-luidspreker verbinden met andere luidsprekers voor naadloos geluid in meerdere kamers. 

 verbind de luidspreker met een Philips-TV of -SoundBar voor een meeslepende thuisbioscoop.

Geef uw entertainment het geluid dat het verdient
• Philips Fidelio FS1. Natuurlijk geluid voor muziek en films
• 3,5 inch woofer. 1 inch tweeter. 2,5 inch midrange/Atmos-driver
• 120 W max. Twee passieve radiatoren voor een rijke bas
• Intelligent koppelen. Laat u meeslepen. Hoor meer
• Koppelen voor stereo

Een vloeiende ervaring
• Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi
• Philips Sound-app - regelmatige updates voor de beste ervaring
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Hoe u uw muziek ook streamt - perfect Fidelio-geluid
• Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met AI-spraakassistenten

Prachtig Fidelio-design
• Opvallende looks
• Ingebouwde LED-lampjes. Ambilight aan boord



 Natuurlijk Fidelio-geluid

Deze Fidelio FS1-luidspreker brengt muziek en 
films tot leven met sprankelende hoge 
frequenties, warme middentonen en rijke 
bassen. Een naar beneden gerichte woofer en 
twee passieve radiatoren voegen echte diepte 
toe aan elke beat en elk muziekstuk. Perfect 
voor kleine tot middelgrote kamers.

Opvallende looks

Deze slanke draadloze FS1-luidspreker ziet er 
op zichzelf geweldig uit en is nog beter in een 
Fidelio-home cinema-opstelling. De FS1 is 
verpakt in een akoestisch transparant metalen 
rooster en de rand is afgewerkt met antraciet 
Muirhead-leer. Hij past perfect bij de Fidelio 
FB1-SoundBar en de FW1-subwoofer.

Philips Wireless Home System

U kunt meerdere FS1-luidsprekers 
synchroniseren om te genieten van geweldig 

geluid in meerdere kamers. Koppel het 
systeem met een compatibele Philips-TV* voor 
bioscoopgeluid en betere stemmen. Of sluit 
twee luidsprekers aan op een Fidelio FB1-
SoundBar voor een echte 7.1.4 Surround 
Sound-installatie. Voeg een Fidelio FW1-
subwoofer toe voor een diepere bas.

Koppelen voor stereo

Slechts één van deze draadloze luidsprekers 
vult een kleine tot middelgrote ruimte met rijk, 
gedetailleerd geluid. Koppel een tweede 
Fidelio FS1-luidspreker in dezelfde kamer en u 
geniet van een ongelooflijk overweldigende 
stereo-ervaring. Jazz, rock, EDM of de 
nieuwste afleveringen in uw podfeed - geniet 
van nog helderder geluid met een echt gevoel 
van ruimte.

Intelligent koppelen

Er gebeuren goede dingen wanneer deze 
Fidelio-luidspreker wordt gekoppeld met een 
Philips-SoundBar of -subwoofer, een andere 
FS1-luidspreker of een Philips-TV*. De 
luidspreker herkent wat hij koppelt en past 
automatisch de prestaties aan, zodat 
gekoppelde componenten meer rijkdom en 
details kunnen weergeven.

Fidelio-geluid voor streaming

Of je nu rechtstreeks streamt vanaf Spotify of 
albums met hoge resolutie op Tidal gebruikt, 
deze luidspreker brengt alles tot leven. Als u 
bestanden van hogere kwaliteit dan een CD 
streamt, kunt u in de Critical Listening-modus 
een bandbreedte toewijzen aan één FS1-
luidspreker, zodat er geen details verloren 
gaan.

Ambilight aan boord
Deze luidspreker speelt niet alleen muziek, 
maar heeft ook Ambilight. Voor films kunt u de 
luidspreker instellen op synchronisatie met het 
Ambilight op uw Philips-TV. Lounge Mode 
verandert de FS1 in een kleurrijk statisch licht, 
perfect voor etentjes of een goed boek. Met 
Follow Music maakt u een lichtshow op het 
ritme van de muziek.

Aan te sluiten op spraakassistenten
Compatibel met Wi-Fi, Bluetooth, 
Chromecast en Apple AirPlay 2. Stream zoals 
u dat wilt. Bedien de luidspreker met Alexa, 
Google Assistant of Siri. Zet de muziek harder. 
Sla tracks over. En dat allemaal volledig 
handsfree.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (MAX): 120 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 60W
• Totale harmonische vervorming: 1%
• Frequentiebereik: 50-20K Hz

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 1.0.1
• Driverconfiguratie: 3-weg
• Aantal drivers met gemiddeld bereik: 1
• Diameter driver met gemiddeld bereik: 2,5 inch 

(naar boven gericht)
• Aantal tweeters: 1
• Diameter tweeter: 1"
• Aantal woofers: 1
• Diameter woofer: 3,5 inch (naar beneden gericht)
• Passieve radiators: 2

Connectiviteit
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Netwerkinstellingen: Philips Sound-app, Mogelijk 

gemaakt door DTS Play-Fi
• Bluetooth
• Bluetooth-versie: 5,0
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint 

(Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo, 

Surround, Groepering
• Technologie met meerdere luidsprekers: DTS 

Play-Fi Multi-room
• Smart Home: Ingebouwde Chromecast, Spotify 

Connect, Compatibel met AirPlay 2, Compatibel 
met OK Google, Werkt met Alexa

• Audio in: 1 x 3,5 mm
• DLNA-norm: Nee

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet

Comfort
• Ingebouwde microfoon: 0
• Handsfree bellen: Nee
• Lichteffect: Ja, werkt met Ambilight-TV

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wisselstroomadapter, 

Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,2 x 25,3 x 14,2 cm
• Gewicht: 2,328 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 12669 5
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Staand
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,6 x 35,5 x 18,4 cm
• Brutogewicht: 3,397 kg
• Nettogewicht: 2,896 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,501 kg
•
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* Deze functie werkt met DTS Play-Fi-compatibele Philips-TV's uit 
2021 of later.
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