
 

 

Philips Fidelio
Trådlösa E5-högtalare för 
surroundljud på begäran

4.1-kanaligt, med trådlöst 

surroundljud

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
2 HDMI-ingångar och -utgångar 
(ARC)
Trä och läder

CSS7235Y
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ed löstagbara högtalare
ilips Fidelio E5-högtalare ger äkta surroundljud till hemmabion med löstagbara trådlösa 
khögtalare och subwoofer. Elementen i ljudentusiastklass levererar ett balanserat 
namiskt ljud. Kvalitetsfinishen gör sig bra i vilken elegant inredning som helst.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
• Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
• Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound

Anslut och njut av all din underhållning
• Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
• Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
• Trådlös subwoofer för problemfri placering
• Lyxigt tyg, perfekt definierat för bästa ljudprestanda



 Förstklassiga mjuka dome tweeter-
högtalare

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen 
att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som 
artisten eller regissören avsett! Crystal Clear 
Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det 
är en actionfilm, en musikal eller 
liveframträdande – naturtroget, precist och 
utan distorsion. Philips hemmabiosystem med 
Crystal Clear Sound minimerar 
ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans 
renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina 
öron.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös 
musikströmning

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.

HDMI x 2

Njut av slående 3D-uppspelning och 
kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara 
koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till 
din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar 
behovet av en extern avkodare genom att 
bearbeta alla de sex kanalerna med 
ljudinformation. Resultatet blir ett 
surroundljud med förbluffande naturlig känsla 
av atmosfär och dynamisk realism. Dolby 
Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning 
från alla typer av stereokällor.

Surroundljud på begäran

Upplev överlägset surroundljud när det passar 
dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna 
från vänster och höger huvudhögtalare och 
ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig 
flerkanalig surroundljudsupplevelse när du 
spelar och ser på film. När du har spelat eller 
tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och 
använda och lyssna på musik eller se på TV. 
Tack vare den patentskyddade trådlösa 
ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika 
frekvens slipper du nätverksstörningar. 
Resultatet blir ett helt trådlöst 
surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för 
både musik och film.
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Funktioner
Trådlösa E5-högtalare för surroundljud på begäran
4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 2 HDMI-ingångar och -utgångar 
(ARC), Trä och läder
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Ljud
• Ljudförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, 

Diskant- och baskontroll, DoubleBass
• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Uteffekt för subwoofer: 90
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 210 W
• Uteffekt för satellithögtalare: 120

Högtalare
• Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 2,5-

tums fullregisterhögtalare
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, 

Basreflexsystem
• Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk 

dome tweeter, 1 x 3-tums fullregisterwoofer
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20K (-

3 dB) Hz
• Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
• Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
• System: 2.1-/4.1-system

Anslutningar
• Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital 

optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, 
HDMI IN 2, Ljudingång 3,5 mm

• Trådlösa anslutningar: Bluetooth APT-X och AAC

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

Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

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

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 160 x 400 x 160 (med 

löstagbara högtalare) mm
• Huvudenhetens vikt: 4 kg
• Subwoofer (B x H x D): 220 x 440 x 220 mm
• Subwoofer, vikt: 5,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 16 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med 
säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, 
Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttovikt: 15,4 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Nettovikt: 11,93 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 3,47 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Bruttovikt: 15,4 kg
• Nettovikt: 11,93 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 3,47 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 54,2 x 44 x 22 cm
• Vikt: 5,637 kg
•
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