
 

 

Philips
Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround
Σύστημα ανάκλασης μπάσων
Οπτική, ομοαξονική, Aux in, 
Audio in
Bluetooth®

HTL2110
Εξαιρετικός ήχος για κάθε τηλεόραση

Εύκολη σύνδεση με 1 καλώδιο
Ακούστε συναρπαστικό ήχο Surround από την τηλεόρασή σας μέσω ενός μόνο 
καλωδίου, με αυτό το ηχείο soundbar από τη Philips! Εκτός από ταινίες, μπορείτε 
επίσης να μεταδίδετε μουσική σε κορυφαία ποιότητα, μέσω Bluetooth.

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδοκονσόλες, MP3 player
• Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα
• Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας
• SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους: πλάτος μόλις 85 εκ. (33")

Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες
• Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία



 Ήχος Virtual Surround

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει 
πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από 
ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα 
από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι 
αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά 
αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 
καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε 
στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε 
ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν 
χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, 
καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε 
ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Είσοδος ήχου

Η είσοδος ήχου σάς επιτρέπει να 
αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας 

απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, 
MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας 
απλής σύνδεσης με το σύστημα Philips home 
cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου 
με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη 
μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου 
που παρέχει το σύστημα home cinema της 
Philips.

Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με 
ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και 
ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία 
επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με 
άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε 
να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από 
οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό 
υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε 
ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Λειτουργία με πολλές συσκευές
Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. 
BD/DVD, παιχνιδοκονσόλες, MP3 player

Χαμηλή κατασκευή

Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε 
άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας
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Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 
Ήχος Virtual Surround

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital
• Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 20 W
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 40 W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
• Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 2 γούφερ πλήρους 
εύρους 2"

• Εμπέδηση ηχείου: 4 ohm

Συνδεσιμότητα
• Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
• Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου 

(3,5 χιλ.)
• iPod/iPhone: μέσω εισόδου ήχου 3,5 χιλ., μέσω 

Bluetooth
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Ψηφιακή 
ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική 
είσοδος

Σχεδίαση
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 40 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 

W

Βιωσιμότητα
• Περίβλημα: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές 
χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 845 x 72 x 93 μμ
• Βάρος κύριας μονάδας: 1,93 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 930 x 145 x 141 μμ
• Βάρος με την συσκευασία: 2,88 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία 

CR2025, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας 
και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών 
σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

•
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