
 

 

Philips
Boxă soundbar

Subwoofer wireless 2.1 CH
Bluetooth®

HTL1510B
Îmbunătăţeşte sunetul 

televizorului
Asigură-te că vei obţine sunetul pe care-l doreşti de la conţinutul preferat. Această boxă soundbar cu 

subwoofer wireless duce sunetul televizorului la un nivel superior, oferind sunet mai bogat şi bas mai 

intens. Funcţia Bluetooth şi intrarea audio îţi permit să te bucuri la maximum şi de melodiile preferate.

Tot sunetul de care ai nevoie
• 2 canale. Difuzoare pentru toată gama de frecvenţe
• Grilă metalică robustă pentru sunet clar
• Subwoofer wireless. Bas mai profund

Muzică și filme
• Intrare audio. Conectează sursele preferate la boxa soundbar
• Bluetooth. Redă în timp real muzică cu sunet mai puternic

Vezi. Ascultă. Savurează.
• Design cu înălţime redusă al boxei soundbar. Subwoofer compact
• Se poate amplasa pe masa televizorului, pe perete sau pe orice suprafaţă plană
• Suporturi de montare perete integrate



 Sunet mai bogat
Trosnetul făcut de foc. Urletul mulţimii. Cele două 
canale introduc niveluri noi de sunet pentru filmele și 
emisiunile tale preferate. Subwooferul wireless 
compact îţi oferă un bas pe gustul tău. Exploziile vor 
bubui, iar muzica va avea un sunet plin.

Pregătită pentru melodiile tale preferate
Filmul s-a terminat? Este timpul pentru o discuţie 
despre finalul serialului? După ce drama de pe ecran 
s-a încheiat, comută boxa soundbar la Bluetooth și 
pregătește o listă de redare. Sau redă melodiile 
direct de la portul de intrare audio. Te vei bucura de 
același sunet mai bogat, indiferent ce îţi place să 
asculţi.

Design distinctiv
Această boxă soundbar dispune de un design simplu, 
plăcut și cu înălţime redusă. Când vine vorba de 
amplasare, suporturile integrate pentru montarea pe 
perete îţi oferă mai multe opţiuni. Designul compact 
al subwooferului ajută la mascarea mai ușoară a 
acestuia.
HTL1510B/12

Repere
Data apariţiei 2022-05-12

Versiune: 5.2.3

12 NC: 8670 001 58734
EAN: 87 12581 75770 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control pentru 

sunete înalte, medii și bas
• Putere de ieșire difuzor: 15 W x 2
• Putere de ieșire subwoofer: 40 W
• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 70 

W

Difuzoare
• Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 2 x toată 

gama de frecvenţe (52 mm/2")
• Drivere pentru subwoofer: 1 x 118 mm/4,5"

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

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 960 x 67,8 x 85,5 mm
• Subwoofer (l x î x A): 155 x 252 x 205 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanţie 
internaţională, Baterie AAA (x1), Dispozitiv de 
montare pe perete

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Greutate brută: 5,2 kg
• Greutate netă: 3,89 kg
• Greutate proprie: 1,31 kg
• EAN: 87 12581 75770 0
•

Specificaţii
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