
 

 

Philips
Тонколона SoundBar

Виртуален съраунд звук
Външен събуфър
Опт, Коакс, Aux вход, Аудио 
вход
Bluetooth®

HTL2160S
Мощен звук за всеки телевизор

със събуфър
Изпълнете дома си с превъзходна музика, безжично чрез Bluetooth. Освен от телевизора и 
системата за домашно кино, се радвате на по-богат звук с вашата игрова конзола и MP3 
плейър. Подарете си първокласен виртуален съраунд звук за музиката и филмите, сега.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
• Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Създадени да ви улеснят
• Ултракомпактният 80-см звуков панел се вписва във всеки домашен интериор
• Профил с ниска височина за идеално поставяне пред телевизора

По-богат звук за телевизия и филми
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Външният събуфър прави екшъните още по-вълнуващи
• Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука



 Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тази технология позволява 
лесно безжично свързване с други Bluetooth 
устройства, за да можете да 
възпроизвеждате любимата си музика от 
всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също 
и от iPod или iPhone, през поддържащ 
Bluetooth високоговорител.

Виртуален съраунд звук

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава 
богат и поглъщащ обемен звук от по-малко 
от 5-канална възпроизвеждаща система. 
Силно усъвършенстваните пространствени 
алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите 
характеристики, които възникват в идеална 
среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки 

висококачествен стерео източник се 
превръща във вярно възпроизвеждан, 
многоканален обемен звук. Не е 
необходимо да купувате допълнителни 
тонколони, кабели или стойки за 
високоговорители, за да оцените 
изпълващия помещението звук.

Външен събуфър

Външният събуфър прави екшъните още по-
вълнуващи

Аудио вход

С аудио входа е лесно да слушате музика 
директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 
плейър или лаптоп чрез лесно свързване към 
системата за домашно кино. Просто 
свържете вашето аудио устройство към 
аудио входа и се наслаждавайте на вашата 

музика с превъзходното качество на звука 
на системата за домашно кино Philips.

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

USB

Слушайте музика във формати MP3/WMA 
направо от портативните си USB устройства

Работи с много устройства
Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, 
игрови конзоли, MP3 плейъри
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Звук
• Подобрение на звука: Виртуален съраунд звук, 
Регулиране на високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital
• Изходна мощност на високоговорителите: 15 

W x 2
• Изходна мощност на събуфъра: 30 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 60 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрани на високоговорители от всяка 
страна: 1 високоговорител за ниски честоти, 1 
миларов високоговорител за високи честоти

• Импеданс на тонколоната: 4 ома
• Импеданс на високоговорителя за високи 
честоти: 8 ома

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов 
високоговорител

• Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
• Импеданс на събуфъра: 8 ома

Възможности за свързване
• Вградени съединители: Bluetooth
• Странични изводи за свързване: Аудио вход 

(3,5 мм), USB
• iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез 

Bluetooth
• Задни конектори: Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход, Изход за събуфър, 

Допълнителен вход (AUX)

Дизайн
• За монтиране на стена

Power
• Потребявана електроенергия: 30 W
• Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, 
Соево мастило

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 800 x 52,4 x 

75,6 мм
• Тегло на главното устройство: 1,2 кг
• Тегло на събуфъра: 2,6 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 292 x 349 мм
• Събуфър (Ш x В x Д): 165 x 240 x 295 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5,4 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с правна 
информация и информация за безопасност, 
Списък с търговски марки, Листовка с гаранция 
за цял свят
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