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De Philips Fidelio B5 draadloze soundbar met surround-geluid is onze slimste en meest
veelzijdige soundbar ooit. De B5 is de meest recente toevoeging aan het Philips Fidelio-
assortiment en biedt de perfecte oplossing voor mensen die op zoek zijn naar een stijlvolle,
authentieke bioscoopervaring voor thuis. De soundbar is een belangrijke nieuwe innovatie
van Philips. Het apparaat beschikt over twee draadloze, afneembare luidsprekers. Deze
speakers kunnen ook los van elkaar worden gebruikt als Bluetooth-luidsprekers. De Fidelio
B5 biedt een kristalheldere geluidsweergave voor film, tv en muziek.

Binnen enkele tellen van stereo naar surround-geluid
In de standaardconfiguratie biedt de Fidelio B5 prima geluid voor tv-programma’s en films.
Maar wanneer u zich echt in de actie wilt onderdompelen, kunt u de twee draadloze
afneembare luidsprekers achter u plaatsen voor een echte surround-geluidservaring. U hoeft
zich geen zorgen te maken waar u de afneembare luidsprekers neerzet. Als u ze hebt
geplaatst waar u wilt, schakelt u een speciaal ingebouwd algoritme in dat zorgt voor een
perfect uitgebalanceerd surround-geluid, ongeacht waar de luidsprekers zich in de ruimte
bevinden.

Het afgewogen, dynamische geluid wordt geproduceerd door 3-inch drivers met een volledig
bereik en hoogwaardige soft-dome tweeters. Dolby Digital- en Dolby Pro Logic II-technologie
bieden een overweldigende surround-geluidervaring. Dankzij de toepassing van
zelfontwikkelde draadloze audiotechnologie is er geen risico op netwerkruis tussen de
afneembare luidsprekers, waar u ze ook in de ruimte plaatst. De Fidelio B5 klinkt niet alleen
goed, hij heeft ook een fraai, minimalistisch ontwerp met hoogwaardige aluminium afwerking.
Zelfs het doek dat de luidspreker bedekt, is geavanceerd. Het is behandeld met een speciale
coating die zorgt voor stofbestendigheid en bescherming tegen per ongeluk gemorste
vloeistoffen. Het is ook luchtdoorlatend, zodat de geluidsgolven het doek ongehinderd kunnen
passeren.

Luidsprekers die met u mee bewegen
Elk onderdeel van de soundbar – dus het apparaat zelf en de twee draadloze luidsprekers –



kan los worden gebruikt als Bluetooth-luidspreker. U kunt de afneembare luidsprekers – die
niet alleen krachtig maar ook veelzijdig zijn – op elke gewenste locatie in of zelfs rond uw huis
plaatsen. Een volledig opgeladen accu kan tot vijf uur meegaan voor muziek en tot wel tien
uur in de filmstand, dus u kunt rustig achterover leunen om van uw favoriete films en muziek
te genieten. De Fidelio B5 is uitgerust met Bluetooth aptX®- en AAC-technologie voor hifi-
streaming en NFC-technologie om de soundbar eenvoudig en intuïtief aan andere apparaten
te koppelen.

De Philips Fidelio B5 draadloze soundbar met surround-geluid heeft een adviesprijs van €
799.  Tijdens de feestmaand is er een speciale 100 euro cashback actie bij aankoop van de
Philips B5.

Philips B5 Soundbar
http://www.philips.nl/c-p/B5_12/-
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About WOOX Innovations

From great sound quality, to advanced technology and sophisticated design, WOOX Innovations strives to improve
the entertainment experience. Headquartered in Hong Kong and with over 1,900 employees worldwide, we develop
and market products in sound, home entertainment and related accessories. WOOX Innovations is a Gibson
Brands company and a brand licensee of Royal Philips. For our latest news, go to www.woox.com/news/.
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