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Philips Fidelio SoundBar
SoundBari kõlar

4.1 CH juhtmevaba ruumiline heli

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
2 HDMI-sisendit ja HDMI-
väljundit (ARC)
Ruumiline kalibreerimine
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maldatavate kõlarite abil
ilips Fidelio B5 Soundbar toob juhtmevabade eemaldatavate tagumiste kõlarite ja basskõlari abil tuppa 

milise heli. Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetid ja ruumiline kalibreerimine tagavad 

naamilise ja tasakaalustatud heli. Tagumised kõlarid saab muuta eraldiseisvateks kõlariteks, et kuulata 

usikat ükskõik kust.

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli
• Ruumiline heli soovi korral - eemaldatavad juhtmevabad ruumilise heli kõlarid
• Ruumiline kalibreerimine
• Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
• Tipptasemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid Crystal Clear Soundi jaoks
• Lähedalt kuulamise helirežiim

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust
• Eraldiseisvad kaasaskantavad Bluetooth-kõlarid
• Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks
• Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
• One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
• HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus
• Minimalistlik ja šikk disain, mis sobib moodsa sisekujundusega
• Juhtmeta basskõlar võimaldab vältida juhtmete segadust



 Ruumiline heli soovi korral

Laske suurepärasel ruumilisel helil oma meeled 
kaasa haarata just siis, kui teile sobib. Lihtsalt 
eemaldage juhtmeta ruumilise heli kõlarid 
peaseadme küljest ja paigutage ruumi tagaossa, 
et ruumilise heli elamus oleks mänge mängides 
ja filme vaadates täielik. Tegevuse lõppedes 
ühendage kõlarid muusika kuulamiseks ja 
telesaadete vaatamiseks tagasi. Tänu 
litsentsitud juhtmeta helitehnoloogiale ja 
ainulaadsel sagedusel töötavatele ruumilise heli 
kõlaritele puuduvad võrguhäired. Tulemuseks 
on täiesti juhtmeta ruumilise heli süsteem, mis 
ei vähenda muusika ja filmide helikvaliteeti.

Ruumiline kalibreerimine

Täiustatud ruumilise kalibreerimise funktsioon, 
mille töötas välja meie ainulaadne 
innovatsioonilabor, tagab heli parima võimaliku 
tasakaalu olenemata sellest, kuhu tagumised 
kõlarid ruumis paigutatud on. Käivitumise 
korral kasutatakse selle funktsiooni puhul 
spetsiaalset toonisignaali, et leida kõik 
tagumised kõlarid. Seejärel kasutatakse seda 
teavet selleks, et teha kindlaks, milline on 
sellise kõlaripaigutuse puhul parim helitasakaal, 
ning reguleeritakse iga kõlari heli vastavalt. Nii 
on kuulajal võimalik nautida korralikult 

tasakaalustatud heli isegi siis, kui kõlarid asuvad 
väljapool nende ideaalset asukohta.

Tipptasemel pehme kupliga 
kõrgsageduskõlarid
Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound 
saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, 
nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal 
Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, 
muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja 
moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear 
Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli 
minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. 
Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema 
kõlaga heli.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika 
juhtmevabaks voogedastuseks

Eraldiseisvad kaasaskantavad kõlarid

Mõlemal Fidelio eraldiseisval tagumisel kõlaril 
B5 on sõltumatu Bluetooth-moodul, mis 
muudab need tõeliselt sõltumatuks. See 
tähendab seda, et neid on võimalik viia ükskõik 
kuhu - kodus või väljaspool kodu - et saavutada 
muusikaliste naudingute tõeline vabadus. 
Kaasaskantavatel kõlaritel on 8 W suurune 
väljundvõimsus, et esitada võimsat heli täpselt 

seal, kus vaja. Kahe tagumise eraldiseisva kõlari 
ja keskse SoundBar seadme abil suudab 
üksainus Fidelio B5 viia muusika üheaegselt 
kolme eri kohta.

NFC-tehnoloogia

Ühe puudutusega NFC (Near Field 
Communications) tehnoloogia võimaldab 
Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt 
koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või 
tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse 
lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja 
muusika voogedastust.

HDMI x 2
Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja 
kristallselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt 
meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-
vastuvõtja ühendusega.

Dolby Digital ja Pro Logic II

Sisseehitatud Dolby Digital dekoodri tõttu 
pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks 
vaja välist dekodeerimisseadet, et luua 
ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju 
ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II 
töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist 
saabuvat ruumilist heli.
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Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Kaal: 4,49 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

75,7 x 35,7 x 25,2 cm
• Kaal pakendita: 10,2 kg
• Kogukaal: 12,58 kg
• Pakendi kaal: 2,38 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp
• Paigutus riiulil: Virnas

Väline papp-pakend
• Outer carton (L x L x K): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Kaal pakendita: 10,2 kg
• Kogukaal: 13,28 kg
• Pakendi kaal: 3,08 kg
• EAN: 48 95185 60415 2
• Pakendite arv: 1

Heli
• Heli täiustused: Ruumiline heli soovi korral, 

Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli 
sünkroonimine, Automaatne helitugevuse 
ühtlustus, Film, Muusika, Lähedalt kuulamine, Voice

• Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Basskõlari väljundvõimsus: 90
• Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 210 W
• Kõlari väljundvõimsus: 120

Kõlarid
• Magnetite arv ruumilise heli kõlaris: 1 X 3" 

täieulatuslik kõlar
• Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
• Basskõlari sagedusvahemik: 20-150 (-3dB) Hz
• Basskõlari impedants: 4 oomi

• Basskõlari tüüp: Wireless subwoofer, Bass Reflexi 
süsteem

• Süsteem: 2.1/4.1 süsteem
• Elementi Soundbari kohta: 2 x 3 tolli, 2 x 1" pehme 

kupliga kõrgsageduskõlarid

Ühenduvus
• Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, 

Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), 
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Helisisendi 3,5 mm pistik

• Wireless ühendused: Bluetooth APT-X ja AAC

Mugavus
• EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, 

Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele 
seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

• HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), 
Sisu tüüp

Võimsus
• Toiteallikas: 110–240 V, 50 Hz
• Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Säästvus
• Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine 

tint

Mõõtmed
• Peaseade (L x K x S): 1035 x 70 x 156 mm
• Peaseadme kaal: 4,18 kg
• Basskõlar (L x K x S): 200 x 510 X 200 mm
• Basskõlari kaal: 5 kg
• Kaal (koos pakendiga): 16 kg
• Pakend (L x K x S): 765 x 260 x 371 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, 

Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise 
teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, 
Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, 
Seinakinnitusklamber

•
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