
 

 

Philips Fidelio
Boxă wireless

Sistem wireless Philips pentru 

acasă

120 W max.
Funcţionează cu televizoarele 
Ambilight
Piele Muirhead sustenabilă
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u la viaţă fiecare melodie şi film cu un sunet bogat, care umple camera. Poţi conecta această boxă 

eless Fidelio FS1 elegantă la alte boxe pentru o experienţă perfectă în mai multe camere. Sau 

necteaz-o la un televizor sau un soundbar Philips pentru o experienţă home cinema captivantă.

Oferă divertismentului sunetul pe care îl merită
• Philips Fidelio FS1. Sunet natural pentru muzică și filme
• Woofer de 3,5”. Tweeter de 1". Difuzor pentru frecvenţe medii de 2,5”/Atmos
• Max. 120 W. Două radiatoare pasive pentru bas bogat
• Asociere inteligentă. Experienţă mai captivată. Sunet mai detaliat
• Asociază pentru sunet stereo

O experienţă fără cusur
• Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi
• Aplicaţia Philips Sound – actualizări periodice pentru cea mai bună experienţă
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Sunet Fidelio perfect, indiferent de cum îţi transmiţi muzica
• Se conectează la dispozitivul tău AI preferat cu asistent vocal

Design Fidelio superb
• Aspect care atrage atenţia
• LED-uri încorporate. Ambilight integrat



 Sunet Fidelio natural

Această boxă Fidelio FS1 însufleţește muzica și 
filmele cu sunete înalte efervescente, frecvenţe 
medii calde și bas bogat. Un woofer orientat în 
jos și radiatoarele pasive duble adaugă 
profunzime reală fiecărui ritm și fiecărei 
partituri. Este perfect pentru camere mici până 
la medii.

Aspect care atrage atenţia

Această boxă wireless FS1 elegantă arată 
excelent singură și chiar mai bine într-o 
configuraţie home theater Fidelio. FS1 este 
îmbrăcată într-o grilă metalică transparentă din 
punct de vedere acustic, iar marginea sa teșită 
este finisată cu piele Muirhead de culoarea 
antracitului. Se potrivește perfect cu 
soundbarul Fidelio FB1 și subwooferul FW1.

Sistem wireless Philips pentru acasă

Poţi sincroniza mai multe boxe FS1 pentru a te 
bucura de un sunet superb în mai multe 

camere. Asociază cu un televizor Philips* 
compatibil pentru sunet cinematografic și 
sunete vocale mai bune sau conectează două 
boxe la un soundbar Fidelio FB1 pentru a crea 
o veritabilă configuraţie de sunet surround 
7.1.4. Adaugă un subwoofer Fidelio FW1 
pentru a amplifica basul.

Asociază pentru sunet stereo

Doar una dintre aceste boxe wireless umple o 
cameră mică până la medie cu sunet bogat, 
detaliat. Asociază o a doua boxă Fidelio FS1 în 
aceeași cameră și vei beneficia de sunet stereo 
incredibil de captivant. Jazz, rock, EDM sau cele 
mai recente episoade din feedul de podcasturi 
– bucură-te de sunet și mai clar, cu o senzaţie 
reală de spaţiu.

Asociere inteligentă

Când această boxă Fidelio este asociată cu un 
soundbar sau subwoofer Philips, altă boxă FS1 
sau un televizor Philip*, experienţa este 
îmbunătăţită. Boxa recunoaște dispozitivul cu 
care este asociată și își reglează automat 
performanţa, lăsând componentele asociate să 
adauge mai multă bogăţie și mai multe detalii 
sunetului.

Sunet Fidelio pentru streaming

Indiferent dacă faci streaming direct de pe 
Spotify sau accesezi albume de înaltă rezoluţie 
pe Tidal, această boxă le aduce pe toate la 
viaţă. Dacă transmiţi fișiere la o calitate 
superioară celei de CD, modul de audiţie 
critică îţi permite să aloci lăţimea de bandă unei 
singure boxe FS1, astfel încât să nu se piardă 
niciun detaliu.

Ambilight integrat
Această boxă nu oferă doar muzică, ci și 
Ambilight. Pentru filme, poţi seta boxa să se 
sincronizeze cu efectele Ambilight de pe 
televizorul Philips. Modul pentru relaxare 
transformă FS1 într-o lumină statică colorată, 
perfectă pentru cine cu prietenii sau pentru o 
carte bună. Modul de adaptare la muzică 
creează un spectacol de lumini care pulsează în 
ritmul muzicii.

Se conectează la asistenţi vocali
Cu compatibilitate cu Wi-Fi, Bluetooth, 
Chromecast și Apple AirPlay 2, poţi conecta 
boxa la toate dispozitivele tale. Transmite așa 
cum dorești. Controlează boxa utilizând Alexa, 
Asistentul Google sau Siri. Dă muzica mai tare. 
Omite piese. Toate fără a-ţi folosi mâinile.
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Boxă wireless
Sistem wireless Philips pentru acasă 120 W max., Funcţionează cu televizoarele Ambilight, Piele Muirhead 
sustenabilă
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Sunet
• Putere de ieșire (MAX): 120 W
• Putere de ieșire (RMS): 60 W
• Distorsionare armonică totală: 1%
• Răspuns în frecvenţă: 50-20K Hz

Difuzoare
• Număr de canale de sunet: 1.0.1
• Configuraţia difuzoarelor: 3 căi
• Număr de difuzoare pentru frecvenţe medii: 1
• Diametru difuzor pentru frecvenţe medii: 2,5” 

(orientat în sus)
• Număr de tweetere: 1
• Diametru tweeter: 1”
• Număr de woofere: 1
• Diametru woofer: 3,5” (orientat în jos)
• Radiatoare pasive: 2

Conectivitate
• WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Configurare reţea: Aplicaţia Philips Sound, cu DTS 

Play-Fi
• Bluetooth
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă 

puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format 
transmitere: SBC

• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 
66 ft

• Conexiune pentru mai multe boxe
• Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo, surround, 

Grupare
• Tehnologie pentru mai multe boxe: DTS Play-Fi în 

mai multe camere
• Smart Home: Chromecast încorporat, Spotify 

Connect, Funcţionează cu Apple Airplay 2, 
Funcţionează cu OK Google, Funcţionează cu 

Alexa
• Intrare audio: 1x 3,5 mm
• Standard DLNA: Nu

Compatibilitate
• Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă

Confort
• Microfon încorporat: 0
• Apelare handsfree: Nu
• Efect luminos: Da, funcţionează cu televizoarele 

Ambilight

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
• Sursă de alimentare: Nu

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid 

de iniţiere rapidă, Certificat de garanţie 
internaţională

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

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

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 12669 5
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

18,6 x 35,5 x 18,4 cm
• Greutate brută: 3,397 kg
• Greutate netă: 2,896 kg
• Greutate proprie: 0,501 kg
•
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Specificaţii
Boxă wireless
Sistem wireless Philips pentru acasă 120 W max., Funcţionează cu televizoarele Ambilight, Piele Muirhead 
sustenabilă

* Această caracteristică funcţionează cu televizoarele Philips 
compatibile cu DTS Play-Fi din 2021 sau mai recente.

http://www.philips.com

