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otężny, realistyczny dźwięk w dowolnym telewizorze

subwooferem bezprzewodowym
staw Fidelio XS1 łączy w sobie piękno i innowacje. Jego eleganckie kompaktowe głośniki 
wyposażone w dedykowane kanały, które zapewniają doskonałą wyrazistość głosu i pełny 
więk przestrzenny o nieograniczonej dynamice. Uwierzysz, gdy zobaczysz i posłuchasz!

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Specjalne głośniki kanału centralnego zapewniają doskonałą wyrazistość głosu
• Głośniki boczne zapewniają potężny dźwięk przestrzenny
• Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Wyjątkowa konstrukcja z elegancką szklaną płytą górną doskonale pasuje do wystroju domu
• Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza
• Wąski subwoofer bezprzewodowy można ustawić pionowo lub poziomo

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i 

dźwięku
• Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora
winner



 Głośniki kanału centralnego

Specjalne głośniki kanału centralnego 
zapewniają doskonałą wyrazistość głosu

Głośniki boczne

Głośniki boczne zapewniają potężny dźwięk 
przestrzenny

Bluetooth® (aptX® i AAC)

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe 
przesyłanie muzyki

Dolby Digital i DTS

Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni 
swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo 
brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS 
Digital Surround poprawiają brzmienie 
cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest 
ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu 
zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk 
przestrzenny z głośników kina domowego.

Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

Wąski subwoofer bezprzewodowy

Wąski subwoofer bezprzewodowy można 
ustawić pionowo lub poziomo
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, 
Synchronizacja dźwięku, Automatyczne ustawianie 
poziomu głośności, Film, Muzyka, Tryb nocny, Głos

• System dźwięku: DTS Digital Surround, Dolby 
Digital

• Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
• Moc wyjściowa głośnika: 6 x 20 W
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

Głośniki
• Przetwornik subwoofera: 2 niskotonowe 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz Hz
• Impedancja subwoofera: 2 om
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• System: Zestaw głośników SoundBar
• Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 6 

owalnych przetworników pełnozakresowych
• Impedancja głośnika: 4 om

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, 

Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 
(ARC), Wejście HDMI 1, Wejście audio (RCA)

• Wbudowane złącza: NFC, Połączenie Bluetooth 
wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

• Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0
• iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za 

pośrednictwem połączenia Bluetooth

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia

• Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Typ zawartości

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
• Pobór mocy przez jednostkę centralną: 20 W
• Pobór mocy subwoofera: 25 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, 

Tusz oparty na soi

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

730 x 40 x 331 mm
• Waga jednostki centralnej: 5,3 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

730 x 90 x 330 mm
• Waga subwoofera: 7,5 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 16,7 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i 
bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, 
Instrukcja obsługi, 2 baterie AAA, 2 przewody 
zasilające

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95185 60453 4
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Waga brutto: 16,739 kg
• Waga netto: 13,6415 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 3,0975 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• EAN: 48 95185 60453 4
• Waga brutto: 16,739 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

80 x 39,9 x 27,6 cm
• Waga netto: 13,6415 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 3,0975 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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