
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

2.0-kanaligt
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1508
Kraftfullt ljud för din TV

Med den här SoundBar-högtalaren från Philips kan du få fantastiskt ljud från TV:n via en 
enda kabel. Förutom filmer kan du även streama musik i hög kvalitet trådlöst via 
Bluetooth.

Anslut och njut av all din underhållning
• Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
• Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

Utformad för enkelhet
• Låg profil som passar perfekt framför din TV
• Flexibel placering på vägg eller bord



 Ljudingång
Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik 
direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller 
bärbara dator via en enkel anslutning till din 
hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången 
och njut av din musik med den enastående 
ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från 
Philips.

Låg profil

Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fungerar tillsammans med flera olika 
enheter
Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-
spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Flexibel placering

Flexibel placering på vägg eller bord

Trådlös Bluetooth-strömning

Trådlös musikströmning från musikenheter via 
Bluetooth

HDMI ARC
HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
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Ljud
• Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
• Högtalarsystemets uteffekt: 30 W

Högtalare
• Huvudenhetens högtalarelement: 2 x fullt 

frekvensomfång (52 mm)

Anslutningar
• Integrerade anslutningar: Bluetooth
• Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-

utgång (ARC), Ljudingång 3,5 mm

Effekt
• Strömförbrukning i standby-läge: Huvudenhet: 

<0,5 W
• Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/

60 Hz

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 960 x 63 x 76,5 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, AAA-
batteri (x1), Nätadapter

Förpackningens mått
• EAN: 69 51613 99782 6
•

Specifikationer
SoundBar-högtalare
2.0-kanaligt Bluetooth®, HDMI ARC
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