
 

 

Philips
Boxă soundbar

2.0 canale
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1508
Sunet puternic pentru televizor

Beneficiază de sunet fantastic de la televizor printr-un singur cablu cu această boxă 
soundbar Philips! Pe lângă filme, poţi să redai wireless şi muzică de înaltă calitate, prin 
Bluetooth.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment
• Funcţionează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizor
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de pe dispozitivele tale
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

Proiectat pentru simplitate
• Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa televizorului
• Poziţionare flexibilă pe perete sau pe masă



 Intrare audio
Intrarea audio vă permite să redaţi muzică ușor, 
direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau 
laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. 
home cinema. Pur și simplu conectaţi dispozitivul 
audio la mufa de intrare audio pentru a asculta 
muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate 
superioară a sunetului.

Profil scăzut

Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa 
televizorului

Funcţionează cu mai multe dispozitive
Funcţionează cu televizoare, playere BD/DVD, 
console de jocuri, playere MP3

Poziţionare flexibilă

Poziţionare flexibilă pe perete sau pe masă

Streaming wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de pe 
dispozitivele tale

HDMI ARC
HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la 
televizor
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Sunet
• Putere de ieșire difuzor: 15 W x 2
• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 30 

W

Difuzoare
• Difuzoare unitate principală: 2 x toată gama de 

frecvenţe (52 mm/2")

Conectivitate
• Conexiuni integrate: Bluetooth
• Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire 

HDMI 1.4 (ARC), Mufă de intrare audio de 3,5 mm

Alimentare
• Consum în standby: Unitate principală: <0,5 W
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 

Hz

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 960 x 63 x 76,5 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, 

Telecomandă, Certificat de garanţie internaţională, 
Baterie AAA (x1), Adaptor de curent electric

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 51613 99782 6
•

Specificaţii
Boxă soundbar
2.0 canale Bluetooth®, HDMI ARC
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