
 

 

Philips
Soundbar hangsugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk. 

mélynyomó

Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1520B
Gazdagabb hangzás. Egyszerű 

vezérlés.
Legyen szó játékról vagy filmnézésről, emelje a következő szintre TV-je hangzásvilágát. Ez a hangsugárzó 

és vezeték nélküli mélynyomó gazdagabb hangzást és erőteljesebb mélyhangot biztosít. A hangsugárzót 

a TV-készülék távirányítójával vezérelheti. A Bluetooth és a hangbemenet lehetővé teszi zene lejátszását 

is.

Minden hang, amire csak szüksége van
• 2 csatorna. Szélessávú meghajtók
• Robusztus fémrács a tiszta hangzásért
• Vezeték nélküli mélynyomó. Mélyebb basszusok

Zene és filmek
• Audiobemenet. Csatlakoztassa kedvenc forrásait a soundbar hangsugárzóhoz
• Bluetooth. Streameljen zenét erőteljesebb hangzással
• HDMI-kimenet (ARC). Vezérelje a soundbar hangsugárzót a TV távvezérlőjével

Lássa. Hallja. Imádja.
• Keskeny profilú soundbar design. Kompakt mélynyomó
• Helyezze el a TV-állványon, a falon vagy bármilyen lapos felületen
• Beépített fali rögzítőelemek



 Gazdagabb hangzás
A lézerfegyverek sistergése. A tömeg tombolása. A 
két csatorna új szintre emeli kedvenc filmjei és 
műsorai hangzásvilágát. A kompakt, vezeték nélküli 
mélynyomó kiváló minőségű mélyhangokat biztosít. 
A robbanások mennydörögnek, a zene pedig telt 
benyomást kelt.

Készen kedvenc dallamaira
Vége a filmnek? Eljött az ideje a vitának az 
évadzáróról? Miután a képernyőn lezárultak az 
események, váltsa a hangsugárzót Bluetooth módra, 
és készítsen elő egy lejátszási listát. Vagy játsszon le 
zenét közvetlenül az audiobemeneti portról. 
Ugyanabban a gazdag hangzásban fog részesülni, 
bármilyen zenéért is rajongjon.

Jellegzetes kialakítás
Ez a soundbar hangsugárzó szemkápráztatóan 
letisztult kialakítással és keskeny profillal 
büszkélkedik. Az elhelyezés terén a beépített fali 
rögzítőelemek a lehetőségek széles tárházát 
biztosítják. Az erőteljes mélynyomó, kompakt 
kialakítása révén könnyedén elrejthető a 
környezetében.

Bármilyen forrás
Csatlakozás HDMI-n, audiobemeneten, USB-n és 
sok más forráson keresztül. A HDMI-kimenet (ARC) 
segítségével a soundbar hangsugárzót a TV 
távvezérlőjével irányíthatja.
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Hang
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 15 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 40 W
• Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 

140 W/70 W RMS (10% THD)

Hangszórók
• Főegység hangsugárzó-meghajtói: 2 db szélessávú 

(52 mm-es/2"-es)
• Mélynyomó típusa: Aktív, Vezeték nélküli 

mélynyomó
• Mélynyomó meghajtók: 1 db alacsony frekvenciájú 

(118 mm/4,5")

Csatlakoztathatóság
• Integrált csatlakozások: Bluetooth
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

HDMI 1.4 kimenet (ARC), Audiobemenet, 3,5 mm-
es csatlakozó

• Bluetooth: Vevőkészülék

Kialakítás
• Szín: Fekete
• Falra szerelhető

Kényelem
• Éjszakai mód: Nem

Tápellátás
• Automatikus készenlét
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: Főegység: <0,5 

W; Mélynyomó: <2 W
• A mélynyomó energiafogyasztása: 20 W
• Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• A mélynyomó áramellátása: 100–240 V~; 50–60 Hz

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 960 x 63 x 76,5 mm
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 155 x 252 x 205 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, 
AAA elem (x1), Hálózati adapter

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Bruttó tömeg: 5,2 kg
• Nettó tömeg: 3,895 kg
• Táratömeg: 1,305 kg
• EAN: 69 51613 99790 1
•

Műszaki adatok
Soundbar hangsugárzó
2.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó Bluetooth®, HDMI ARC
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