
 

 

Philips Fidelio
SoundStage hangsugárzó

3.1 csatornás,vez. nélk. 

mélynyomó

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI 
kimenet, ARC
320 W
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rőteljes, magával ragadó hangzás bármilyen TV-hez

vezeték nélküli mélynyomóval
szépség és az innováció ötvöződik a Fidelio XS1 rendszerben, a dedikált csatornákkal 
rlátlan dinamikatartományban kristálytiszta hangot és teljes surround hangzást 
odukáló, elegánsan kompakt hangszórókkal. Higgyen a szemének és a fülének!

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Dedikált center hangszórók a páratlan tisztaságú hangért
• Oldalsugárzó hangszórók a széles surround hangzáshoz
• Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Prémium design, otthonába tökéletesen illeszkedő, elegáns üvegtetővel
• Modern szobabelsőkhöz illeszkedő ízléses, minimalista dizájn
• Vezeték nélküli mélynyomó függőleges és vízszintes elhelyezéshez

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
winner



 Center hangszórók

Dedikált center hangszórók a páratlan 
tisztaságú hangért

Oldalsugárzó hangszórók

Oldalsugárzó hangszórók a széles surround 
hangzáshoz

Bluetooth® (aptX® és AAC)

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli 
zenestreameléshez

Dolby Digital és DTS

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető 
legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a 
sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, 
mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround 
technológia a digitális zene és videók 
minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen 
surround hangzást kínál az Ön számára.

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Vezeték nélküli mélynyomó

Vezeték nélküli mélynyomó függőleges és 
vízszintes elhelyezéshez
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Fénypontok
SoundStage hangsugárzó
3.1 csatornás,vez. nélk. mélynyomó Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, 
ARC, 320 W
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, 

Virtuális surround hangzás, Audioszinkron, 
Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Film, Zene, 
Éjszakai mód, Hang

• Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 6 x 20 W
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Hangszórók
• Mélynyomó meghajtó: 2 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 200 Hz Hz
• Mélynyomó impedanciája: 2 ohm
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
• Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
• Rendszer: Soundbar hangsugárzó rendszer
• Hangszórók oldalanként: 6 db race track szélessávú 

meghajtó
• Hangszóró impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, 

Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC), 1-es HDMI bemenet, Audiobemenet 
(RCA)

• Integrált csatlakozások: NFC, Bluetooth® APT-X 
és AAC

• Oldalsó csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es), 
USB 2.0

• iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten 
keresztül, Bluetooth segítségével

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Tápellátás
• Tápellátás: 220-240 V, 50/60 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

• Főegység energiafogyasztása: 20 W
• A mélynyomó energiafogyasztása: 25 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 730 x 40 x 331 mm
• A főegység tömege: 5,3 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 730 X 90 X 330 mm
• Mélynyomó tömege: 7,5 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 16,7 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Biztonsági és jogi 

tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, 
Felhasználói kézikönyv, 2 db AAA elem, 2 db 
hálózati kábel

Méret csomagolással együtt
• EAN: 48 95185 60453 4
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Bruttó tömeg: 16,739 kg
• Nettó tömeg: 13,6415 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 3,0975 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső karton
• EAN: 48 95185 60453 4
• Bruttó tömeg: 16,739 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

80 x 39,9 x 27,6 cm
• Nettó tömeg: 13,6415 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 3,0975 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Tömeg: 12,781 kg
•
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