
 

 

Philips
Ribakõlar

2.1 CH juhtmevaba bassikõlar
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1520B
Rikkalik heli. Lihtne 

kontrollida.
Alates mängudest kuni filmiõhtuteni –viige oma teleriheli järgmisele tasemele. See ribakõlar ja 
juhtmevaba bassikõlar pakub rikkalikku heli ja võimast bassi. Ribakõlari kontrollimiseks võite 
kasutada oma teleripulti. Bluetoothi ja helisisendi tugi võimaldavad teil ka enda muusikat lasta.

Kogu muusika, mida vajate
• Kaks kanalit. Täieulatuslikud draiverid
• Vastupidav metallvõre selge heli jaoks
• Juhtmevaba bassikõlar. Sügavam bass

Muusika ja filmid
• Audiosisend. Ühendage oma lemmikud allikad ribakõlariga
• Bluetooth. Voogedastage muusikat võimsama heliga
• HDMI- väljund (ARC). Kontrollige oma ribakõlarit kergesti telekapuldiga

Vaadake, kuulake, armastage.
• Tagasihoidliku disainiga ribakõlar. Kompaktne bassikõlar.
• Asetage kõlar telekalauale, seinale või mis tahes tasasele pinnale
• Sisseehitatud seinaklambrid



 Rikkalikum heli
Tule ragin. Publiku möirged. Kaks kanalit toovad 
teieni uue kvaliteedi taseme, mida nautida koos oma 
lemmikfilmide ja -sarjadega. Kompaktne juhtmevaba 
bassikõlar tagab rahuldustpakkuva bassiheli. 
Plahvatused mürisevad ja muusikahelid tunduvad 
rikkalikumad.

Kas olete oma lemmikhelideks valmis
Film on läbi? Tahate kuulata finaalile järgnenud 
arutelusid? Pärast seda, kui ekraanil on draama 
lõppenud, lülitage sisse ribakõlari Bluetooth ja 
ühendage oma esitusloendiga. Või mängige oma 
muusikat otse audiosisendi pordi kaudu. Nautige 
sama rikkalikku heli, olenemata allikast.

Iseloomulik disain
Ribakõlar on tagasihoidliku ja lihtsa disainiga. Mis 
puudutab seadme paigutamist, siis sisseehitatud 
seinaklambrid pakuvad teile veelgi suuremat 
valikuvabadust. Võimsa bassikõlari kompaktne disain 
võimaldab seda kergesti teiste asjade sekka peita.

Mis tahes allikas
Ühendage HDMI, audiosisendi, USB või muu sarnase 
kaudu. HDMI-väljund (ARC) lubab teil kontrollida 
oma ribakõlarit ka telekapuldiga.
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Heli
• Kõlari väljundvõimsus: 15 W × 2
• Basskõlari väljundvõimsus: 40 W
• Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: Max 140 W / 

70 W RMS (10% THD)

Kõlarid
• Põhiseadme kõlari draiverid: 2 × täieulatuslik 

(52 mm / 2 tolli)
• Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar, Juhtmevaba bassikõlar
• Basskõlari magnetid: 1 × madalsagedus (118 mm / 

4,5 tolli)

Ühenduvus
• Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
• Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, 

HDMI 1.4 väljund (ARC), Helisisendi 3,5 mm pistik
• Bluetooth: Vastuvõtja

Disain
• Värvus: Mustad
• Seinapaigaldusega

Mugavus
• Öörežiim: Ei

Võimsus
• Automaatne ooterežiim
• Energiatarve ooterežiimis: Põhiseade: < 0,5 W; 

basskõlar: < 2 W
• Basskõlari võimsustarve: 20 W
• Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Basskõlari toiteallikas: 100–240 V~, 50–60 Hz

Mõõtmed
• Peaseade (L x K x S): 960 × 63 × 76,5 mm
• Basskõlar (L x K x S): 155 × 252 × 205 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, 

Kaugjuhtimispult, Üleilmse garantii voldik, AAA-
patarei (1 tk), Toiteadapter

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Kogukaal: 5,2 kg
• Kaal pakendita: 3,895 kg
• Pakendi kaal: 1,305 kg
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