
 

 

Philips Fidelio
Reproduktor SoundStage

3.1-kanálový tenký bezdrôtový 

subwoofer

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

XS1

V
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Ele
šp
po
ýkonný, pohlcujúci zvuk zdokonalí každý televízor

bezdrôtovým subwooferom
gantný, inovačný dizajn modelu Fidelio XS1 s kompaktnými reproduktormi so 

ecializovanými kanálmi, ktoré prinášajú mimoriadne vysokú čistotu zvuku a plne 
hlcujúci priestorový zvuk s neobmedzeným rozsahom. To musíte vidieť a počuť

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Reproduktory s vyhradeným stredovým kanálom dosahujú vynikajúcu kvalitu hlasu
• Reproduktory vyžarujúce do strán pre široký priestorový zvuk
• Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Špičkové vyhotovenie s elegantným vrchným panelom sa dokonale hodí do domácnosti
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
• Tenký bezdrôtový subwoofer je možné umiestniť zvisle aj vodorovne

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• Pripojte sa k jednému vstupu HDMI a získajte skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
winner



 Reproduktory so stredovým kanálom

Reproduktory s vyhradeným stredovým 
kanálom dosahujú vynikajúcu kvalitu hlasu

Reproduktory vyžarujúce do strán

Reproduktory vyžarujúce do strán pre široký 
priestorový zvuk

Bluetooth® (aptX® a AAC)

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový 
prúdový prenos hudby

Dolby Digital a DTS

Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej 
hudby a filmov maximum. Aj stereofonická 
hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital 
a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú 
digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš 
reproduktor domáceho kina vytvára skutočne 
úchvatný priestorový zvuk.

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

Tenký bezdrôtový subwoofer

Tenký bezdrôtový subwoofer je možné 
umiestniť zvisle aj vodorovne
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Hlavné prvky
Reproduktor SoundStage
3.1-kanálový tenký bezdrôtový subwoofer Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC, 320 W
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Virtuálny priestorový zvuk, Synchronizácia zvuku, 
Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Movie (Film), 
Hudba, Nočný režim, Hlas

• Zvukový systém: DTS Digital Surround, zvuk 
Dolby Digital

• Výstupný výkon subwoofera: 200 W
• Výstupný výkon reproduktora: 6 x 20W
• Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

Reproduktory
• Ovládač subwoofera: 2 x 6,5" basové reproduktory
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 200 Hz Hz
• Odpor subwoofera: 2 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Systém: Reproduktorový systém Soundbar
• Budiče reproduktorov na každej strane: 6 

dráhových budičov s plným rozsahom
• Impedancia reproduktora: 4 ohm

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, 

Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Vstup HDMI 1, Zvukový vstup (RCA)

• Integrované pripojenia: NFC, Rozhranie Bluetooth 
APT-X a AAC

• Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm), USB 
2.0

• Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm 
vstupný zvukový konektor, cez Bluetooth

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz

• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W
• Spotreba energie hlavnej jednotky: 20 W
• Spotreba energie subwoofera: 25 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 730 x 40 x 331 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 5,3 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 730 x 90 x 330 mm
• Hmotnosť subwoofera: 7,5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 16,7 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, 
Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, 
Dve batérie AAA, 2 x napájací kabel

Rozmery balenia
• EAN: 48 95185 60453 4
• Rozmery balenia (Š x V x H): 80 x 27,6 x 39,9 cm
• Hmotnosť brutto: 16,739 kg
• Hmotnosť netto: 13,6415 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 3,0975 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• EAN: 48 95185 60453 4
• Hmotnosť brutto: 16,739 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Hmotnosť netto: 13,6415 kg
• Počet užívateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 3,0975 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Hmotnosť: 12,781 kg
•
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Technické údaje
Reproduktor SoundStage
3.1-kanálový tenký bezdrôtový subwoofer Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC, 320 W

http://www.philips.com

