
 

 

Philips
Altifalante SoundBar

2.0 canais
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1508
Som potente para o seu televisor

Obtenha um som fabuloso no seu televisor com apenas um cabo, graças a este altifalante 
SoundBar da Philips! Para além de filmes, também pode transmitir a sua música com 
qualidade superior através de uma ligação sem fios via Bluetooth.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
• Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3

Concebido a pensar na simplicidade
• Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
• Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície



 Entrada áudio
A entrada de áudio permite-lhe reproduzir 
facilmente a sua música directamente a partir do seu 
iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil 
através de uma ligação simples ao seu sistema de 
cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à 
entrada de áudio para desfrutar da sua música com a 
qualidade de som superior do sistema de cinema em 
casa Philips.

Perfil de pequenas dimensões

Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na 
frente do televisor

Funciona com vários dispositivos
Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, 
leitor MP3

Instalação flexível

Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície

Transmissão sem fios via Bluetooth

Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir 
dos dispositivos música

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor
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Som
• Potência de saída da coluna: 15 W x 2
• Potência de saída do sistema de altifalantes: 30 W

Colunas
• Diafragmas dos altifalantes da unidade principal: 2 x 

gama total (52 mm/ 2")

Conetividade
• Ligações integradas: Bluetooth
• Ligações posteriores: Entrada ótica digital, Saída 

HDMI 1.4 (ARC), Entrada de áudio de 3,5 mm

Potência
• Consumo de energia em modo de espera: Unidade 

principal: <0,5 W
• Fonte de alimentação da unidade principal: 100-

240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 960 x 63 x 76,5 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Telecomando, Folheto de garantia mundial, Pilha 
AAA (x1), Adaptador de corrente

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 51613 99782 6
•

Especificações
Altifalante SoundBar
2.0 canais Bluetooth®, HDMI ARC
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