
 

 

„Philips“
„SoundBar“ garsiakalbis

2.0 kanalų „Bass Reflex“ sistema

40 W

HTL1180B
Puikus bet kokio televizoriaus garsas

Lengvas sujungimas vienu laidu
Vienu laidu prijungę „Philips SoundBar“ garsiakalbį, klausykitės nuostabaus virtualaus 
erdvinio garso per televizorių!

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
• Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
• Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

Suprojektuota paprastumui
• Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
• „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai



 Virtualus erdvinis garsas

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir 
įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių 
sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai 
atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 
5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės 
stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviniu 
garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų 
ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus 
pripildančiais garsais.

USB

Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo 
nešiojamų USB prietaisų

„Dolby Digital“

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis 
garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus 

ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios 
kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Juo galima valdyti daugybę prietaisų
Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų 
konsolėmis, MP3 grotuvais

Garso įvestis

Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš 
„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba 
nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų 
„Philips“ namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite 
garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės 
muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso 
kokybe.

Žemas profilis

Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš 
televizorių
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Specifikacijos
Garsas
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, Virtualus erdvinis garsas, Nakties 
režimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“
• Garsiakalbio išvesties galia: 2 x 20 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 40 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise
• Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 2 x 2 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Garsiakalbių varža: 4 omų
• Garsiakalbio dažnių diapazonas: 20–20 tūkst. Hz

Prijungimo galimybė
• Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB
• „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 25 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos 

rašalas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 865 x 68 x 

86 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 1,9 kg
• Pakuotė (P x A x G): 917 x 155 x 145 mm
• Svoris su pakuote: 2,88 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos 

pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir 
teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas, AAA baterija (x1)
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