
 

 

Philips Fidelio
Boxă SoundStage

Subwoofer wireless 3.1 CH 

subţire

Bluetooth® aptX, AAC și NFC
1 intrare HDMI și ieșire HDMI 
ARC
320 W

XS1
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 subwoofer wireless
museţea întâlneşte inovaţia în Fidelio XS1, prin grupul de boxe elegante şi compacte care 

gură canale dedicate pentru redarea vocilor cu un nivel superior de claritate şi sunet 
rround complet şi interval dinamic nelimitat. Pentru a crede, trebuie să asculţi şi să priveşti

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Boxe cu canal central dedicate pentru claritatea superioară a vocilor
• Boxe orientate lateral pentru sunet surround intens
• Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepţional

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design de primă clasă cu capac de sticlă elegant care se potrivește perfect în orice casă
• Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern
• Subwoofer subţire wireless pentru amplasare verticală și orizontală

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Conectează la o HDMI pentru imagine excepţională și sunet de calitate
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
winner



 Boxe cu canal central

Boxe cu canal central dedicate pentru 
claritatea superioară a vocilor

Boxe orientate lateral

Boxe orientate lateral pentru sunet surround 
intens

Bluetooth® (aptX® și AAC)

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de 
muzică wireless

Dolby Digital și DTS

Treceţi la sistemul digital și bucuraţi-vă de 
muzica și filmele preferate. Chiar și muzica 
stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și 
DTS Digital Surround îmbunătăţesc muzica și 
clipurile video digitale, astfel încât să beneficiaţi 
de un sunet surround cu adevărat copleșitor în 
boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Tehnologie NFC

Sincronizaţi dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingeţi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de 
muzică.

Subwoofer subţire wireless

Subwoofer subţire wireless pentru amplasare 
verticală și orizontală
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Sunet Virtual Surround, Sincronizare audio, 
Echilibrare automată a volumului, Film, Muzică, 
Mod Noapte, Voice

• Sistem audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Putere de ieșire subwoofer: 200 W
• Putere de ieșire difuzor: 6 x 20 W
• Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Difuzoare
• Difuzor subwoofer: 2 woofere de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45 - 200 Hz Hz
• Impedanţă subwoofer: 2 ohm
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Sistem: Sistem de boxe Soundbar
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 6 drivere 

racetrack cu gamă completă
• Impedanţă boxe: 4 ohm

Conectivitate
• Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare 

optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare 
HDMI 1, Intrare audio (RCA)

• Conexiuni integrate: NFC, Bluetooth APT-X și 
AAC

• Conexiuni laterale: Intrare audio (3,5 mm), USB 2.0
• iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin 

Bluetooth

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

Mapare intrare audio automată, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W
• Consum energie unitate principală: 20 W
• Consum electric subwoofer: 25 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe 

bază de soia

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 730 x 40 x 331 mm
• Greutate unitate principală: 5,3 kg
• Subwoofer (l x î x A): 730 X 90 X 330 mm
• Greutate subwoofer: 7,5 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 16,7 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Broșură cu date 

juridice și privind siguranţa, Fișa mărcilor 
comerciale, Manual de utilizare, 2 baterii AAA, 2 
cabluri de alimentare

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95185 60453 4
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Greutate brută: 16,739 kg
• Greutate netă: 13,6415 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 3,0975 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• EAN: 48 95185 60453 4
• Greutate brută: 16,739 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Greutate netă: 13,6415 kg
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 3,0975 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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