
Philips Fidelio E5 wint EISA Award voor European Home
Theater Solution 2014-2015
Surround Sound on Demand-concept bekroond om eenvoud, innovativiteit en design
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SAMENVATTING

De Philips Fidelio E5 is vandaag door de European Imaging and Sound Association bekroond
met de prijs voor 'European Home Theater Solution 2014-2015'. De E5 biedt een eenvoudige
maar innovatieve oplossing; het is een wireless surround sound systeem met hoogwaardige
geluidskwaliteit, zonder gedoe met kabels. De luidsprekers hebben een exclusief ontwerp:
koppel de draadloze luidsprekers aan de bovenkant los en men heeft vier draadloze
luidsprekers voor een echte Surround Sound-ervaring.

Citaat van de EISA-jury tijdens de uitreiking van de prijs: “ Met zijn afneembare, draadloze
luidsprekers loopt de Philips Fidelio E5 voorop. Het systeem is zoveel meer dan een
traditioneel systeem voor een thuisbioscoop. Consumenten kunnen moeiteloos van een
normale stereo naar een 4.1-kanaals Surround-ervaring overschakelen. Het is heel eenvoudig
- koppel de twee luidsprekers aan de achterkant los van de hoofdspeaker en plaats ze achter
elkaar voor een echte Surround Sound-ervaring. Als de luidsprekers weer op de hoofdspeaker
worden aangesloten, worden de batterijen ervan weer opgeladen. Met Bluetooth (aptX) voor
het streamen van muziek, Dolby Digital/Pro/Logic II decoder en twee HDMI-ingangen
verandert de Fidelio E5 in een veelzijdig home cinema-systeem; de prestaties van zijn zachte
dome-tweeters, full-range drivers en zijn afneembare, draadloze subwoofer zijn zowel geschikt
voor muziek, als voor films en tv. En de E5 heeft niet alleen een geweldige geluidskwaliteit,
maar heeft ook nog eens een prachtig design."

Draadloos geluid: getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming

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.

Philips Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron - of dit nu een actiefilm, musical of live-
uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming weer. De E5 beperkt de
geluidsverwerking tot een minimum en behoudt de zuiverheid van de oorspronkelijke
audiocontent. Als resultaat worden uw oren getrakteerd op een grotere sonische accuratesse.



Elke toren beschikt over een full range driver van 3 inch en een eersteklas zachte dome-
tweeter. Tevens beschikken de afneembare Surround-luidsprekers over een full-range driver
van 2,5 inch. Daarnaast heeft het E5 systeem, voor maximaal comfort, een draadloze
subwoofer met gepatenteerde dubbele BASS technology. Dit zorgt voor een rijker geluid en
een diepere bas.

De E5 merkt automatisch dat de afneembare speaker aangekoppeld is en past de toren aan
om als een enkele speaker te werken terwijl de batterij van deze luidspreker kan worden
opgeladen.

Aansluiten zonder gedoe

Op de tweede HDMI-ingang kan eenvoudig het kristalheldere, multikanaals Dolby Digital- of
DTS-geluid van uw TV, blu-ray-speler of spelconsole worden aangesloten. U kunt ook direct
muziek vanaf een smartphone, tablet of laptop met Bluetooth (aptX® en AAC) streamen en
beluisteren. Voor ultiem gebruiksgemak beschikt de E5 ook over NFC-technologie waarmee
met één druk op de knop gemakkelijk Bluetooth-apparaten kunnen worden gekoppeld.

Eersteklas afwerking

De E-serie is zo ontworpen dat ze in elke inrichting past. De onderste helft van de toren is
voorzien van een luxueus, zwartdoek. De box zelf is gemaakt van roestvrij staan met details
van cedarhout en lederen handvaten waarmee de afneembare luidsprekers gemakkelijk
kunnen worden afgekoppeld en verplaatst.

Gedetailleerde specificaties van Philips Fidelio E5

Geluid

Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 120W
Uitgangsvermogen subwoofer: 90W

Luidsprekers

Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
Drivers per afneembare luidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
Driver van subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
Drivers per satellietluidspreker: 1 zachte dome-tweeter van 1 inch, 1 Full-range woofer van 3
inch

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 verbindingen: Bluetooth® (aptX® en AAC)

Gemak

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, automatische toewijzing van audio-invoer,
stand-by met één druk op de knop, bediening via afstandsbediening
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Over WOOX Innovations
WOOXInnovations is een dochteronderneming van Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations streeft naar zinvolle
innovatie ophet gebied van connected entertainment. We willen de entertainment-ervaringverder verrijken door
middel van optimale geluidskwaliteit, geavanceerdetechnologie en innovatieve vormgeving. Het hoofdkantoor van
WOOX Innovationsbevindt zich te Hongkong. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 2000 medewerkers,die zich
bezighouden met de ontwikkeling, marketing en verkoop van producten ophet gebied van audio, video, multimedia
en accessoires met het merk Philips.
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