
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual Surround
Bluetooth® aptX
2 HDMI-indgange og HDMI-
udgange med ARC
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ilips SoundSphere Signature-højttaleren giver dig en mere naturlig lydgengivelse og en 
bere og bredere lydoplevelse. Smukt design. Velegnet til film og musik.

Lydkvalitet uden sidestykke
• Det bedste lydtilbehør til Philips DesignLine-TV
• Frit svævende SoundSphere-diskantenhed giver et dybt og bredt lydbillede
• Cinematisk Virtual Surround giver virkelighedstro 3D-lyd

Udsøgt æterisk design og finish
• Moderne design og førsteklasses finish
• Håndlavet højttalerkabinet af solidt træ
• Lækker finish i pianolak

Avanceret, intuitiv betjening
• Bluetooth aptX® til trådløs streaming af musik
• EasyLink styrer HDMI-CEC-enheder på én enkelt fjernbetjening
• HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV



 Det bedste lydtilbehør

Det bedste lydtilbehør til Philips DesignLine-TV

Frit svævende SoundSphere-
diskantenhed

Frit svævende SoundSphere-diskantenhed giver et 
dybt og bredt lydbillede

Cinematisk Virtual Surround
Bring biografen ind i dit hjem med Philips Cinematic 
Virtual Surround. Cinematic Virtual Surround er 
indstillet af Philips' lydeksperter, så det giver en dyb 
og komplet lyd via mindre end fem højttalerne. De 
soniske kvaliteter fra et komplet 5.1-
surroundsystem er blevet genskabt med en række 
meget avancerede rumlige algoritmer, der 
producerer en lyd, der føles så ægte som ægte 
surroundlyd. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles 
til en virkelighedstro multikanals surround-lyd, 
præcis som du vil høre den i biografer. Altsammen 
uden at købe ekstra højttalere, ledninger eller 
højttalerstandere.

Moderne design
Moderne design og førsteklasses finish

Højttalerkabinet af solidt træ

Håndlavet højttalerkabinet af solidt træ

Lækker finish i pianolak

Lækker finish i pianolak

HDMI ARC
HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

EasyLink-betjening af enheder
Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som 
f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-
højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én 
fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens 
standardprotokol til deling af funktioner mellem 
enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap 
kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-
kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som 
standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® til trådløs streaming af musik
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Specifikationer
Lyd
• Philips-funktion: SoundSphere
• Equalizer-indstillinger: Film, Musik
• Højtalerudgangseffekt: 109 dB
• Digital lydbehandling: Cirrus Logic digital 

lydbehandling
• Multikanallydformat: Dolby Digital
• Højttalersystem-udgangseffekt: 2 x 100W @ 0,1% 

THD
• Systemforstærkere: Hypex Klasse-D digital 

forstærker

Højttalere
• Højttalertyper: 2 x basreflekshøjttalersystem
• Højttalerfrekvensområde: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, 

(-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
• Kabinettype:: Ventileret system
• Basdriver: 163 mm/6,5" konkav membran
• Højfrekvens-driver: 25 mm/1" ringmembran-dome 

af stof
• Kabinetvolumen: 14 L

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: HDMI 1.4 output (ARC), 

HDMI IN 1, HDMI IN 2, Lydindgang (RCA)
• Trådløse forbindelser: Bluetooth aptX

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, 

Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt 
garantibevis

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Antal medfølgende produkter: 1
• Type af hyldeplacering: Liggende
• Mål på emballage (B x H x D): 102 x 52,5 x 49 cm
• Bruttovægt: 37 kg
• Nettovægt: 30 kg
• Taravægt: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 102 x 49 x 52,5 cm
• Bruttovægt: 37 kg
• Nettovægt: 30 kg
• Taravægt: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Vægt: 28,72 kg
• Produktmål inkl. stander (B x H x D): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Vægt (inkl. holder): 28,72 kg
•
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