
 

 

Philips Fidelio
SoundStage-högtalare

3.1-kan och tunn med trådlös 

subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång 
(ARC)
320 W

XS1
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aftfullt, uppslukande ljus som förbättrar alla TV-modeller

ed trådlös subwoofer
önhet möter innovation i Fidelio XS1-systemet med högtalare med särskilda kanaler för 
erlägset naturtroget ljud och fullständigt surroundljud med obegränsat dynamiskt 
fång. Du måste se och höra det för att tro det!

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Särskilda centerhögtalare för överlägsen röståtergivning
• Sidoriktade högtalare för omslutande surroundljud
• Dolby digital och DTS för bra surroundljud

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Förstklassig design med elegant ovansida i glas för att passa perfekt där hemma
• Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
• Tunn, trådlös subwoofer för vertikal och horisontell placering

Anslut och njut av all din underhållning
• Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Anslut till HDMI för suverän bild- och ljudkvalitet
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
winner



 Centerhögtalare

Särskilda centerhögtalare för överlägsen 
röståtergivning

Sidoriktade högtalare

Sidoriktade högtalare för omslutande 
surroundljud

Bluetooth® (aptX® och AAC)

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös 
musikströmning

Dolby digital och DTS

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av 
dina musik- och filmupplevelser. Även musik 
som du spelar upp via stereon låter toppen 
eftersom Dolby Digital och DTS-
surroundljudet förbättrar både digital musik 
och video. Ljudet förstärks så mycket från din 
hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med 
smidig NFC-teknik 
(närfältskommunikationsteknik). Du behöver 
bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
området för en högtalare för att sätta på 
högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och 
börja strömma musik.

Tunn, trådlös subwoofer

Tunn, trådlös subwoofer för vertikal och 
horisontell placering
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Funktioner
SoundStage-högtalare
3.1-kan och tunn med trådlös subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång 
(ARC), 320 W
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Ljud
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Virtual 

Surround Sound, Ljudsynkronisering, Automatisk 
ljudnivåutjämning, Film, Musik, Nattläge, Röst

• Ljudsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Uteffekt för subwoofer: 200 W
• Uteffekt för högtalare: 6 x 20 W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare
• Subwooferdrivelement: 2 x 6,5-tums woofer-

element
• Frekvensomfång för subwoofer: 45–200 Hz Hz
• Subwooferimpedans: 2 ohm
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• System: Soundbar-högtalarsystem
• Högtalarelement per sida: 6 racetrack-

fullregisterelement
• Högtalarimpedans: 4 ohm

Anslutningar
• Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital 

optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, 
Ljudingång (RCA)

• Integrerade anslutningar: NFC, Bluetooth APT-X 
och AAC

• Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0
• iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, 

Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

• HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), 
Innehållstyp

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W
• Strömförbrukning, huvudenheten: 20 W
• Strömförbrukning, subwoofer: 25 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 730 x 40 x 331 mm
• Huvudenhetens vikt: 5,3 kg
• Subwoofer (B x H x D): 730 x 90 x 330 mm
• Subwoofer, vikt: 7,5 kg
• Vikt inkl. förpackning: 16,7 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Broschyr 

med säkerhetsföreskrifter och juridik, 
Varumärkesblad, Bruksanvisning, 2 x AAA-
batterier, 2 x nätsladdar

Förpackningens mått
• EAN: 48 95185 60453 4
• Förpackningens mått (B x H x D): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Bruttovikt: = 16,739 kg
• Nettovikt: = 13,6415 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: = 3,0975 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong
• EAN: 48 95185 60453 4
• Bruttovikt: = 16,739 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Nettovikt: = 13,6415 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: = 3,0975 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

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