
 

 

„Philips“ Fidelio
Belaidžio ryšio žemųjų 
dažnių kolonėlė

Maks. 420 W, 8 col. žem. daž. 

garsiak.

Du „wOOx“ pasyvieji skleistuvai
„Philips“ belaidė namų sistema
Tvari „Muirhead“ oda
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juskite visą kiekvienos dramatiškos akimirkos galią, kiekvienos veiksmo scenos atmosferą, 
kvieną ritmą. Šis „Fidelio“ žemųjų dažnių garsiakalbis skleidžia tobulai suderinamus žemuosius 
žnius, todėl efektai atgyja, o tylesnės scenos ir muzika skamba sodriau. Pasiruoškite pajudėti.

Suteikite pramogoms pelnytą garsą
• Šiurpulius keliantys bosai filmams ir muzikai
• Sodrūs, stiprūs, tobulai valdomi žemieji dažniai
• Maks. 420 W, 8 col. žemų dažnių garsiakalbis. Du „wOOx“ pasyvieji skleistuvai
• Pažangus pasyviųjų skleistuvų dizainas
• Jokių iškraipymų net klausant dideliu garsu

Sklandus naudojimas
• „Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“
• Išmanieji žemieji dažniai. Įsijauskite labiau. Išgirskite daugiau
• Optimizuoja pasirinktų „Philips“ televizorių ir garso įrašų veikimą
• RCA jungtis. Prijunkite prie daugiakanalių stiprintuvų ir dar daugiau

Gražus „Fidelio“ dizainas
• Dėmesį atkreipianti išvaizda
• „Muirhead“ odos apdaila ir šlifuoto metalo viršutinis paviršius
• Matmenys: 240 x 472 x 400 mm



 Šiurpulius keliantys bosai

Šis „Fidelio“ žemųjų dažnių garsiakalbis žiūrint filmus, 
laidas ir klausantis muzikos skleidžia šiurpulius 
keliančius bosus. Dėl į apačią nukreipto žemųjų 
dažnių garsiakalbio ir dviejų pažangių pasyviųjų 
skleistuvų dizaino užtikrinama, kad kambarys laiku 
prisipildytų sodrių, žemųjų dažnių. Visą žiūrimą ar 
klausomą turinį papildysite visiškai naują dimensija.

Dėmesį atkreipianti išvaizda

Šis dėmesį atkreipiantis žemųjų dažnių garsiakalbis 
dera su „Fidelio FB1“ garso kolonėle. Nuožulnioji 
dalis aptraukta antracito spalvos „Muirhead“ oda, o 
viršutinis paviršius pagamintas iš šlifuoto metalo. 
Matomi dviejų pasyviųjų skleistuvų elementai turi 
metalines detales kurios švelniai atspindi šviesą.

„Philips“ belaidė namų sistema

Su šiuo su „Play-Fi“ suderinamu žemųjų dažnių 
garsiakalbius ir sukurkite tikrą erdvinio garso 

sukursite tobulą namų kino teatro garsą. Prisijunkite 
prie „Fidelio“ garso kolonėlės, kad sustiprintumėte 
filmų ir muzikos efektą, kurį sukuria kontroliuojami, 
neiškraipomi bosai, net klausant dideliu garsu. 
Pridėkite susietus belaidžius garsiakalbius ir sukurkite 
tikrą erdvinio garso sistemą.

Išmanieji žemieji dažniai

Susiejus šiį „Fidelio“ žemų dažnių garsiakalbį su 
„Philips“ garso kolonėle, garsiakalbiais arba 
televizoriumi*, laukia puiki patirtis. Garsiakalbis 
atpažįsta, su kuo yra susietas, ir automatiškai 
kontroliuoja žemiausius dažnius taip, kad susieti 
komponentai būtų orientuoti skleisti vidutinius ir 
aukštuosius dažnius. Girdėsite dar sodresnį ir 
detalesnį garsą.

RCA jungtis

Prijunkite šį žemųjų dažnių garsiakalbį prie esamos 
namų kino sistemos arba pasirinkite su „Play-Fi“ 
suderinamus televizorius, prijungiamus per RCA 
prievadą.
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Specifikacijos
Garsas
• Išvesties galia (MAKS.): 420 W, kai 1 % THD
• Išvesties galia (RMS): 210 W

Garsiakalbiai
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus, Belaidžio 

ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
• Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
• Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 8 col.
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Pasyvieji spinduoliai: 2
• Garso kanalų skaičius: 0,1

Prijungimo galimybė
• „DTS Play-Fi“ žemųjų dažnių garsiakalbio kanalas
• „Wi-Fi“: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n 

/ ac
• Tinklo nustatymas: Programėlė „Philips Sound“, 

veikia su „DTS Play-Fi“, Programėlė „PS Fine Tune“
• Žemųjų dažnių garsiakalbis: 1 x 3,5 mm, RCA
• Kelių garsiakalbių jungtis
• Kelių garsiakalbių atvejis: Erdvinis garsas, 

Grupavimas
• Kelių garsiakalbių technologija: „DTS Play-Fi“ garso 

sistema keliuose kambariuose
• „Bluetooth“: Ne
• DLNA standartas: Ne
• „Smart Home“: Nėra
• Garso įvestis: Ne

Suderinamumas
• Valdoma išmaniuoju telefonu / planšetiniu 

kompiuteriu

Patogumas
• Valdomas žemųjų dažnių garsiakalbis: Didinimas, 

perėjimas, fazė
• Kiti valdikliai: Šaltinis, gamyklinė atstata
• Šviesos efektas: Ne

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V KS, 50 / 60 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: < 

0,5 W
• Maitinimo šaltinis: Ne

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Greitos 

pradžios vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

40 x 47,2 x 24 cm
• Svoris: 13 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

53 x 56 x 32 cm
• EAN: 48 95229 12737 1
• Bendras svoris: 15,5 kg
• Grynasis svoris: 13 kg
• Pakuotės svoris: 2,5 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
•

* Ši funkcija veikia su „DTS Play-Fi“ suderinamais „Philips“ televizoriais 
nuo 2021 m. arba vėliau.
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