
 

 

Philips Fidelio
SoundStage-luidspreker

3.1-kanaals slanke draadloze 

subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
320 W

XS1
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rachtig, meeslepend geluid voor een betere TV

et draadloze subwoofer
 Fidelio XS1 staat voor innovatie verpakt in schoonheid, en beschikt over een reeks 
gante, compacte luidsprekers met speciale kanalen voor superieur helder stemgeluid en 
lledige Surround Sound met een onbeperkt dynamisch bereik. Horen en zien is geloven!

Intenser geluid voor TV en film.
• Speciale middenkanaal-luidsprekers voor een geweldig helder stemgeluid
• Zijwaartse luidsprekers voor Surround Sound in de hele kamer
• Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Hoogwaardig design met elegante glazen bovenkant die perfect in uw huis past
• Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
• Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV



 Middenkanaal-luidsprekers

Speciale middenkanaal-luidsprekers voor een 
geweldig helder stemgeluid

Zijwaartse luidsprekers

Zijwaartse luidsprekers voor Surround Sound 
in de hele kamer

Bluetooth® (aptX® en AAC)

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos 
muziek streamen

Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw 
muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt 
geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital 
Surround digitale muziek en video's verbeteren 
door deze krachtiger te maken, zodat u een 
overweldigende Surround Sound uit uw home 
cinema-luidspreker krijgt.

NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 
(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

Slanke draadloze subwoofer

Slanke draadloze subwoofer voor verticale en 
horizontale plaatsing
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Kenmerken
SoundStage-luidspreker
3.1-kanaals slanke draadloze subwoofer Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, 320 
W
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Geluid
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Virtual 

Surround Sound, Audiosynchronisatie, 
Automatische volumeregelaar, Film, Muziek, 
Nachtstand, Spraakfunctie

• Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby 
Digital

• Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
• Uitgangsvermogen luidspreker: 6 x 20 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers
• Subwoofer: 2 x 6,5-inch woofers
• Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz Hz
• Subwooferimpedantie: 2 ohm
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Systeem: SoundBar-luidsprekersysteem
• Luidsprekers aan elke kant: 6 racetrack full-range 

drivers
• Luidsprekerimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale 

ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang 
(ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang (RCA)

• Geïntegreerde aansluitingen: NFC, Bluetooth APT-
X en AAC

• Zijaansluitingen: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0
• iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via 

Bluetooth

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-
by met één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

• Energieverbruik hoofdunit: 20 W
• Stroomverbruik subwoofer: 25 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 730 x 40 x 331 millimeter
• Gewicht hoofdunit: 5,3 kg
• Subwoofer (b x h x d): 730 x 90 x 330 millimeter
• Gewicht van de subwoofer: 7,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 16,7 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 

Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 2 AAA-
batterijen, 2 netsnoeren

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95185 60453 4
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Brutogewicht: 16,739 kg
• Nettogewicht: 13,6415 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 3,0975 kg
• Type schap: Leggen

Omdoos
• EAN: 48 95185 60453 4
• Brutogewicht: 16,739 kg
• Omdoos (L x B x H): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Nettogewicht: 13,6415 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 3,0975 kg

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

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Gewicht: 12,781 kg
•
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SoundStage-luidspreker
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