Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1
Bluetooth®

HTL1510B

Melhore o som do seu televisor
Certifique-se de que o conteúdo que tanto adora usufrui do som que deseja. Este SoundBar com
subwoofer sem fios eleva o áudio do seu televisor a outros níveis, proporcionando um som mais rico
e graves mais profundos. O Bluetooth e a entrada de áudio também lhe permitem tirar o máximo
partido das suas músicas favoritas.
Todo o som de que necessita
• 2 canais. Diafragmas de gama completa
• Grelha robusta em metal para um som nítido
• Subwoofer sem fios. Graves mais profundos
Música e filmes
• Entrada de áudio. Ligue as suas fontes favoritas ao SoundBar por cabo
• Bluetooth. Transmita música com um som mais potente
Veja. Ouça. Desfrute.
• SoundBar com design de perfil fino. Subwoofer compacto
• Coloque-o na mesa do seu televisor, na parede ou em qualquer superfície plana
• Suportes de parede integrados
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Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1 Bluetooth®

Especificações
Som

• Melhoramento do som: Controlo de agudos,
médios e graves
• Potência de saída do altifalante: 15 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 40 W
• Potência de saída do sistema de altifalantes: 70 W

Altifalantes

• Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
• Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 2 x gama
total (52 mm/ 2")
• Diafragmas do subwoofer: 1 x 118 mm/4,5"

Conetividade

• Ligações integradas: Bluetooth
• Ligações posteriores: Entrada ótica digital

Destaques
Dimensões

• Unidade principal (L x A x P): 960 x 67,8 x 85,5 mm
• Subwoofer (L x A x P): 155 x 252 x 205 mm

Acessórios

• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual
de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia
mundial, Pilha AAA (x1), Suporte para montagem
na parede

Dimensões da embalagem

• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Peso bruto: 5,2 kg
• Peso líquido: 3,89 kg
• Tara: 1,31 kg
• EAN: 87 12581 75770 0
•

Som mais rico

O crepitar de feixes de laser. O rugido de uma
multidão. Dois canais proporcionam novos níveis do
som dos seus filmes e programas de televisão
favoritos. Com o subwoofer compacto sem fios,
desfrutará de graves gratificantes. As explosões vão
ribombar e o som da música é rico.

Preparado para as suas músicas favoritas
Já acabou o filme? Está na hora de debater o último
episódio de uma série? Quando o drama no ecrã
terminar, comute o Soundbar para Bluetooth e
tenha uma lista de música a postos. Ou então,
reproduza as suas músicas diretamente através da
porta de entrada de áudio. Independentemente das
suas preferências musicais, desfrutará do mesmo
som rico.

Design inconfundível

Este SoundBar conta com um design
extraordinariamente simples e um perfil fino. No
momento da instalação, os suportes de parede
integrados permitem-lhe manter as suas opções em
aberto. Graças ao design compacto do potente
subwoofer, é fácil ocultá-lo.
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