
 

 

Philips Fidelio
Reproduktor Soundbar

3.1k s tenkým bezdrátovým 

subwooferem

Bluetooth® aptX, AAC a NFC
1 vstup a výstup HDMI ARC
320 W

XS1

S
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ilný, dokonalý zvuk pro každý televizor
bezdrátovým subwooferem
dařené inovace přední strany elegantních kompaktních reproduktorů Fidelio XS1 
yhrazenými kanály, které zajišťují špičkovou kvalitu hlasu a plný prostorový zvuk 
eomezeným dynamickým rozsahem. Přesvědčte se sami!

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Speciální reproduktory se středním kanálem pro jasný zvuk vynikající kvality
• Reproduktory směřující do strany pro bohatý prostorový zvuk
• Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Prémiový design s elegantní skleněnou deskou se perfektně hodí do interiéru vaší domácnosti.
• Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní výzdobou
• Tenký bezdrátový subwoofer pro svislé i vodorovné umístění

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Připojení k jednomu vstupu HDMI pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru



 Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové 
streamování hudby

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Dolby Digital a DTS

Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum 
z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní 
skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS 
Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a 
videa, takže ze svého reproduktoru domácího 
kina získáte skutečně pohlcující prostorový 
zvuk.

Tenký bezdrátový subwoofer

Tenký bezdrátový subwoofer pro svislé i 
vodorovné umístění
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Přednosti
Reproduktor Soundbar
3.1k s tenkým bezdrátovým subwooferem Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 1 vstup a výstup HDMI ARC, 
320 W
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Virtuální 

prostorový zvuk, Synchronizace zvuku, 
Automatická úprava hlasitosti, Film, Hudba, Noční 
režim, Hlas

• Zvukový systém: Dekodér DTS Digital Surround, 
Dolby Digital

• Výstupní výkon subwooferu: 200 W
• Výstupní výkon reproduktoru: 6 x 20 W
• Celkový výkon RMS při 10% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 320 W

Reproduktory
• Vinutí subwooferu: 2 x 6,5" basové reproduktory
• Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz Hz
• Impedance subwooferu: 2 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Systém: Systém reproduktorů Soundbar
• Reproduktory na každé straně: 6 ovladačů 

racetrack
• Impedance reproduktorů: 4 ohm

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální 

kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), HDMI VSTUP 1, Vstup pro audio (RCA)

• Integrované připojovací konektory: Bluetooth 
APT-X, NFC

• Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W
• Spotřeba elektrické energie: 20 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 730 x 40 x 331 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 5,3 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 730 x 90 x 330 mm
• Hmotnost subwooferu: 7,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 16,7 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový 

ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními 
informacemi, Přehled ochranných známek, 
Uživatelská příručka, 2x baterie AAA

Rozměry balení
• EAN: 48 95185 60453 4
• Rozměry balení (Š x V x H): 80 x 27,6 x 39,9 cm
• Hrubá hmotnost: 16,739 kg
• Čistá hmotnost: 13,6415 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 3,0975 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• EAN: 48 95185 60453 4
• Hrubá hmotnost: 16,739 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Čistá hmotnost: 13,6415 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 3,0975 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Hmotnost: 12,781 kg
•
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Specifikace
Reproduktor Soundbar
3.1k s tenkým bezdrátovým subwooferem Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 1 vstup a výstup HDMI ARC, 
320 W
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