
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

Virtual surround
Ekstern subwoofer
Innganger: optisk, koaksial, aux, 
lyd

HTL2150
Kraftig lyd for alle TV-er

Via kun én kabel
Gled deg over filmer og musikk med Virtual Surround-lyd og dyp bass via kun én kabel. Denne Philips 

SoundBar med dedikert subwoofer tilfører også noe ekstra til hjemmeunderholdningsopplevelsen når 

den brukes med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller og MP3-spillere

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
• Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Utformet med tanke på enkelhet
• Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
• Ultrakompakt 80 cm bred Soundbar som passer alle hjemmeinnredninger

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
• Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende
• Doble diskanthøyttalere for optimal klarhet



 Virtual Surround-lyd

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og 
oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på 
mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte 
spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske 
karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-
kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres 
til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du 
trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller 
høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller 
rommet.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital 
flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å 
behandle lyd på, og du får dermed en enestående, 
romlig og realistisk surround-lyd.

Fungerer med flere enheter
Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, 
spillkonsoller, MP3-spillere

Lyd inn

Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din 
direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller 
bærbar PC via en enkel tilkobling til Philips-
hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten 
til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den 
overlegne lydkvaliteten til Philips-
hjemmekinoanlegget.

Ekstern subwoofer

Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende
HTL2150/12

Spesifikasjoner
Lyd
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Virtual 

Surround-lyd
• Lydsystem: Dolby Digital
• Høyttalerens utgangseffekt: 15 W x 2
• Utgangseffekt for subwoofer: 30 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 60 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: Integrert med hovedenhet
• Høyttalerelementer per side: 1 woofer, 1 mylar-

diskanthøyttaler
• Høyttalerimpedans: 4 ohm
• Impedans, diskanthøyttaler: 8 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 5,25" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Sidetilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm)
• iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn
• Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital 

optisk inngang, Subwoofer-utgang, AUX-inngang

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Effektforbruk: 30 W
• Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–

60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Bærekraftighet
• Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, 

Soyabasert blekk

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

800 x 52,4 x 75,6 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 1,2 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

165 x 240 x 295 millimeter
• Vekt, subwoofer: 2,6 kg
• Lengde på subwooferkabel: 3 m
• Emballasje (B x H x D): 

400 x 292 x 349 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 1 x CR2025-batteri, Nettledning, 

Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med 
sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, 
Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte
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