
 

 

Philips
Altifalante SoundBar

Virtual surround
Sistema Bass reflex
Ópt., coax., entrada aux, entrada 
áudio

HTL2100C
Óptimo som para todos os televisores

Ligação simples com 1 cabo
Obtenha um som Virtual Surround fabuloso no seu televisor com apenas um cabo graças 
a este altifalante SoundBar da Philips. Para além de filmes, também pode desfrutar de uma 
reprodução de alta qualidade em conteúdos MP3 dos seus dispositivos móveis.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
• Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

Concebido a pensar na simplicidade
• Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
• SoundBar ultra compacto - apenas 85 cm (33") de largura

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica



 Som Virtual Surround

O som Virtual Surround da Philips proporciona um 
som surround rico e envolvente a partir de um 
sistema com menos de cinco altifalantes. Os 
algoritmos espaciais altamente avançados 
reproduzem de forma fiel as características acústicas 
que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. 
Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é 
transformada em som surround multicanais realista. 
Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes 
de altifalantes extra para desfrutar de um som que 
enche qualquer divisão.

Entrada áudio

A entrada de áudio permite-lhe reproduzir 
facilmente a sua música directamente a partir do seu 
iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil 
através de uma ligação simples ao seu sistema de 
cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à 

entrada de áudio para desfrutar da sua música com a 
qualidade de som superior do sistema de cinema em 
casa Philips.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround com uma 
dimensão sonora realista.

Funciona com vários dispositivos
Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, 
leitor MP3

Perfil de pequenas dimensões

Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na 
frente do televisor
HTL2100C/12

Especificações
Som
• Melhoramento do som: Som Virtual Surround, 

Controlos de Graves e Agudos
• Sistema de som: Dolby Digital
• Potência de saída do altifalante: 2 x 20 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 40 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 2 woofers 

de gama total de 2"
• Impedância do altifalante: 4 ohms

Conectividade
• Ligações laterais: Entrada de áudio (3,5 mm)
• iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital

Design
• Montagem na parede

Alimentação
• Consumo de energia: 40 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 845 x 72 x 93 mm
• Peso da unidade principal: 1,93 kg
• Embalagem (L x A x P): 930 x 145 x 141 mm
• Peso incl. embalagem: 2,88 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, Cabo de 

alimentação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 67306 2
• Peso bruto: 2,8 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

93 x 14,5 x 14,1 cm
• Peso líquido: 1,972 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 0,828 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

93 x 14,5 x 14,1 cm
• EAN: 87 12581 67306 2
• Peso bruto: 2,8 kg
• Peso líquido: 1,972 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,828 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

84,5 x 7.45 x 9,4 cm
• Peso: 1,88 kg
•
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