
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

Virtuellt surroundljud
Extern subwoofer
Opt, Coax, Aux in, Audio in

HTL2150
Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

Via en enda kabel
Njut av dina filmer och din musik med virtuellt surroundljud och djup bas från en egen subwoofer 
via en enda kabel! Den här Soundbar-högtalaren från Philips berikar hemunderhållningen när den 
används med TV-apparater, BD-/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Anslut och njut av all din underhållning
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
• Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Utformad för enkelhet
• Låg profil som passar perfekt framför din TV
• Ultrakompakt, 80 cm bred SoundBar som passar alla heminredningar

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
• Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen
• Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda



 Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt 
surroundljud från mindre än ett system med fem 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer 
reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i 
en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud 
omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt 
surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, 
sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller 
hela rummet.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste 
standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar 
människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, 
upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet 
och verklighetstrogna ledljud.

Fungerar tillsammans med flera olika 
enheter
Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-
spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Ljudingång

Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik 
direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller 
bärbara dator via en enkel anslutning till ditt 
hemmabiosystem från Philips. Anslut bara 
ljudenheten till ljudingången och njut av din musik 
med den enastående ljudkvalitet som du får med 
hemmabiosystem från Philips.

Extern subwoofer

Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen
HTL2150/12

Specifikationer
Ljud
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Virtual 

Surround Sound
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
• Uteffekt för subwoofer: 30 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarelement per sida: 1 woofer, 1 Mylar-

tweeter
• Högtalarimpedans: 4 ohm
• Tweeterimpedans: 8 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
• Subwooferimpedans: 8 ohm

Anslutningar
• Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm)
• iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång
• Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital 

optisk ingång, Subwooferutgång, AUX-ingång

Design
• Väggmontering

Effekt
• Strömförbrukning: 30 W
• Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 800 x 52,4 x 75,6 mm
• Huvudenhetens vikt: 1,2 kg
• Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
• Subwoofer, vikt: 2,6 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, 

Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr 
med säkerhetsföreskrifter och juridik, 
Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen
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