
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtual Surround
Soustavy konstrukce Bass Reflex
Optický, koax., vstup Aux, vstup 
zvuku
Bluetooth®

HTL2110
Skvělý zvuk pro jakýkoli televizor

Jednoduché připojení pomocí jednoho kabelu
Získejte úchvatný prostorový zvuk ze svého televizoru prostřednictvím jediného kabelu 
a reproduktoru Philips Soundbar. Kromě filmů si můžete vychutnat také bezdrátové 
streamování hudby v nejvyšší kvalitě přes rozhraní Bluetooth.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
• Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

Navrženo pro jednoduchost
• Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
• Ultrakompaktní soundbar – široký pouhých 85 cm (33")

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů



 Virtuální prostorový zvuk

Technologie virtuálního prostorového zvuku 
společnosti Philips přináší bohatý prostorový 
zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. 
Vysoce propracované prostorové algoritmy 
věrně napodobují zvukové charakteristiky, 
které se vyskytují v ideálním vícekanálovém 
prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu je přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

Vstup audio

Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát 
hudbu přímo z iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 

přehrávače nebo laptopu přes připojení 
systému domácího kina Philips. Připojte své 
audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a 
vychutnejte si hudbu prostřednictvím 
mimořádné kvality zvuku systému domácího 
kina Philips.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní 
s krátkým dosahem, které je efektivní 

a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat 
svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých 
telefonů, tabletů nebo laptopů, například i 
iPodu nebo iPhonu v reproduktoru 
kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Pracujte s několika zařízeními najednou
Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními 
konzolemi, MP3 přehrávači

Nízký profil

Nízký profil pro dokonalé umístění před 
televizor
HTL2110/12

Přednosti
Reproduktor Soundbar
Virtual Surround Soustavy konstrukce Bass Reflex, Optický, koax., vstup Aux, vstup zvuku, Bluetooth®



Datum vydání 2014-10-10

Verze: 4.0.3

12 NC: 8670 001 01448
EAN: 87 12581 68191 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Virtuální 

prostorový zvuk
• Zvukový systém: Dolby Digital
• Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 20 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 40 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Reproduktory na každé straně: 2 x 2" 

širokopásmový basový reproduktor
• Impedance reproduktorů: 4 ohm

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm)
• iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes 

rozhraní Bluetooth
• Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 40 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 845 x 72 x 93 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 1,93 kg
• Balení (Š x V x H): 930 x 145 x 141 mm
• Hmotnost včetně balení: 2,88 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, 

Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Mezinárodní záruční list

•
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