
 

 

Philips Fidelio
E5 Draadloze Surround on 
Demand-luidsprekers

4.1-kanaals draadloze surround 

sound

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
2 HDMI in en HDMI out ARC
Hout en leer
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rachtige Surround Sound zoals in de bioscoop

et afneembare luidsprekers
 Philips Fidelio E5-luidsprekers voorzien uw Home Cinema van echte Surround Sound met de 

adloze afneembare achterluidsprekers en subwoofer. Drivers voor audiofielen zorgen voor een 

gebalanceerd dynamisch geluid. De eersteklas afwerking vormt een aanvulling op elke stijlvolle 

ichting.

Intenser geluid voor TV en film.
• Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers
• Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
• Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
• Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar
• Luxueuze doek, ontworpen voor de beste geluidsprestaties



 Eersteklas zachte dome-tweeters

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk 
geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals 
het hoort te klinken en zoals de artiest of 
regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear 
Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een 
actiefilm, musical of live-uitvoering is - 
getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. 
Philips home cinema-systemen met Crystal 
Clear Sound beperken de geluidsverwerking 
tot een minimum en behouden de zuiverheid 
van de oorspronkelijke audiocontent. Als 
resultaat worden uw oren getrakteerd op een 
grotere sonische accuratesse.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos 
muziek streamen

NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 
(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

HDMI x 2

Geniet van levensechte 3D-weergave en 
Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door 
de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten 
op uw niet-3D AV-ontvanger.

Dolby Digital en Pro Logic II

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox 
zorgt ervoor dat er geen externe decoder 
meer nodig is door alle zes kanalen met audio-
informatie te verwerken. Zo kunt u genieten 
van een Surround Sound-ervaring en een 
buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en 
dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u 
vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf 
elke stereobron.

Surround on Demand

Dompel u onder in uitstekende Surround 
Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze 
Surround-luidsprekers los van de linker- en 
rechterhoofdluidspreker en plaats ze achter in 
de kamer voor een multikanaals Surround 
Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar 
bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar 
muziek te luisteren of TV te kijken. Door 
gebruik te maken van eigen draadloze 
audiotechnologie en van Surround-
luidsprekers die op een unieke frequentie 
werken, is er geen netwerkstoring. Het 
resultaat is een volledig draadloos Surround-
systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit 
voor zowel muziek als films.
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Kenmerken
E5 Draadloze Surround on Demand-luidsprekers
4.1-kanaals draadloze surround sound Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Hout 
en leer
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Geluid
• Geluidsverbetering: Surround on Demand, 

Nachtstand, Treble- en basregeling, DoubleBass
• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Uitgangsvermogen subwoofer: 90
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 210 W
• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 120

Luidsprekers
• Drivers per Surround-luidspreker: 1 Full-range 

luidspreker van 2,5 inch
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass 

Reflex-systeem
• Drivers per satellietluidspreker: 1 zachte dome-

tweeter van 1 inch, 1 Full-range woofer van 3-inch
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20.000 (-

3 dB) Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
• Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
• Systeem: 2.1/4.1-systeem

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale 

ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang 
(ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-
ingang van 3,5 mm

• Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

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

Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-
by met één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 160 x 400 x 160 (met 

afneembare luidsprekers) mm
• Gewicht hoofdunit: 4 kg
• Subwoofer (b x h x d): 220 x 440 x 220 mm
• Gewicht van de subwoofer: 5,4 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 16 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met 
juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

Omdoos
• EAN: 87 12581 69989 5
• Brutogewicht: 15,4 kg
• Omdoos (L x B x H): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Nettogewicht: 11,93 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 3,47 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Brutogewicht: 15,4 kg
• Nettogewicht: 11,93 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 3,47 kg
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

54,2 x 44 x 22 cm
• Gewicht: 5,637 kg
•
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Specificaties
E5 Draadloze Surround on Demand-luidsprekers
4.1-kanaals draadloze surround sound Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Hout 
en leer

http://www.philips.com

