
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtuálny priestorový zvuk
Systém Bass reflex
Optický, koaxiálny, Aux in, Audio 
in

HTL2100B
Skvelý zvuk pre každý televízor

Ľahké pripojenie 1 káblom
Dodajte svojmu televízoru skvelý virtuálny priestorový zvuk pomocou jedného kábla 
vďaka tomuto reproduktoru Philips Soundbar. Okrem filmov si navyše môžete vychutnať 
prehrávanie súborov MP3 z mobilných zariadení vo vysokej kvalite.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
• Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Stelesnená jednoduchosť
• Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
• Ultra-kompaktný soundbar – šírka len 85 cm/33"

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky



 Virtuálny priestorový zvuk

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips 
vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk 
pomocou systému s menej ako piatimi 
reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy 
verne reprodukujú zvukové charakteristiky, ktoré sa 
vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. 
Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak 
premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. 
Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, 
už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani 
stojany.

Zvukový vstup

Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať 
hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 
prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k 
systému domáceho kina Philips. Jednoducho pripojte 
svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového 

vstupu a vychutnávajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite 
domáceho kina Philips.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku 
a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva 
zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu 
priestorového zvuku s realistickými priestorovými 
prvkami.

Funguje s viacerými zariadeniami
Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, 
hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Nízky profil

Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš 
televízor
HTL2100B/12

Technické údaje
Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Virtuálny priestorový zvuk
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
• Výstupný výkon reproduktora: 2 x 20 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 40 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov na každej strane: 2 x 2" 

širokopásmové basové reproduktory
• Impedancia reproduktora: 4 ohm

Pripojiteľnosť
• Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm)
• Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm 

vstupný zvukový konektor
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup

Dizajn
• Namontovateľné na stenu: áno

Príkon
• Spotreba energie: 40 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 845 x 72 x 93 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,93 kg
• Balenie (Š x V x H): 930 x 145 x 141 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2 88 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: 1 x batéria CR2025, 

Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne 
ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, 1 x 
batéria AAA
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