
 

 

Philips
Boxă SoundBar

Sistem 2.0 CH bass reflex
Bluetooth®

40 W

HTL2111A
Sunet excelent pentru orice televizor

Legătură simplă printr-un singur cablu
Obţineţi un sunet surround virtual fantastic de la televizorul dvs. printr-un singur cablu cu 
această boxă Soundbar de la Philips! Pe lângă filme, puteţi de asemenea să transmiteţi 
wireless prin Bluetooth muzica dvs. de calitate.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Funcţionează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

Proiectat pentru simplitate
• Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa televizorului
• Soundbar ultracompact - cu o lăţime de numai 85 cm/33"

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală



 Sunet Virtual Surround

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce 
sunet surround de calitate de la un sistem 
format din mai puţin de cinci difuzoare. 
Algoritmii spaţiali avansaţi reproduc cu 
precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu 
cu 5.1 canale. Poţi obţine sunet surround 
multicanal autentic din orice sursă stereo de 
calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi 
boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de 
sunet cu adevărat spaţial.

USB

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din 
dispozitive USB portabile

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii 
wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, 
pentru a putea asculta muzica preferată de pe 
orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv 
de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat 
Bluetooth.

Funcţionează cu mai multe dispozitive
Funcţionează cu televizoare, playere BD/DVD, 
console de jocuri, playere MP3

Intrare audio

Intrarea audio îţi permite să redai muzică ușor, 
direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 
sau laptop printr-o conexiune simplă la 
sistemul home cinema de la Philips. Pur și 
simplu conectează dispozitivul audio la mufa de 
intrare audio pentru a asculta muzică pe 
sistemul home cinema Philips la o calitate 
superioară a sunetului.

Profil scăzut

Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa 
televizorului
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Sunet Virtual Surround
• Sistem audio: Dolby Digital
• Putere de ieșire difuzor: 2 x 20 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 40 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 2 x 2" 

woofere Fullrange
• Impedanţă boxe: 4 ohm

Conectivitate
• Conexiuni laterale: Intrare audio (3,5 mm), USB
• iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin 

Bluetooth
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială 

digitală, Intrare optică digitală
• Conexiuni integrate: Bluetooth

Design
• Montare pe perete

Alimentare
• Consum de energie: 40 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe 

bază de soia

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 845 x 72 x 93 mm
• Greutate unitate principală: 1,93 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 930 x 145 x 141 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,88 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date 
juridice și privind siguranţa, Fișa mărcilor 
comerciale, Certificat de garanţie internaţională, 1 
baterie CR2025
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