
 

 

Philips
Soundbar hoparlör

2.1 CH kablolu subwoofer
Bluetooth®

HDMI ARC
120 W

HTL2163B
Tüm TV'ler için güçlü ses

subwoofer ile
Film ve müziklerinizin keyfini yalnızca tek bir kablo kullanarak Virtual Surround Ses ve derin 
bas ile yaşayın! Özel subwoofer özellikli Philips Soundbar'ı TV, BD/DVD oynatıcı, oyun 
konsolu ve MP3 çalarla kullanın; ev eğlencelerinizin keyfini artırın

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
• Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
• iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses giriși
• TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, MP3 çalarlar ile çalıșır

Sade tasarım
• Televizyonunuzun önünde kusursuz görünmesi için alçak profil
• Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleșim

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkıșı
• Harici subwoofer aksiyona heyecan katar
• Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
• Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
• Optimum netlikte performans için twin tweeter'lar



 Virtual Surround Ses

Philips Virtual Surround Ses, beșten az sayıda 
hoparlörden olușan bir sistemden zengin ve 
derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. 
Son derece gelișmiș mekansal algoritmalar, 
ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses 
özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her 
türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, 
çok kanallı surround sese dönüștürülür. 
Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini 
yașamak için herhangi bir ekstra hoparlör, 
kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Harici subwoofer

Harici subwoofer aksiyona heyecan katar

Ses giriși

Ses giriși, Philips ev sinema sistemiyle basit bir 
bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/
iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü 
bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. 
Müziğinizi Philips ev sineması sisteminin üstün 
ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız 
gereken, ses cihazınızı Ses giriși jakına 
bağlamak.

Dolby Digital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses 
standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan 
kulağının sesi ișleyiș biçiminden yararlandığı 
için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteșem 
kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

USB

Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA 
müziğin keyfini çıkarın

Birden fazla cihazla çalıșır
TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, 
MP3 çalarlar ile çalıșır

Bluetooth

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen 
güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz 
iletișim teknolojisidir. Diğer Bluetooth 
cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu 
teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli 
hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak 
üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü 
bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca 
çalabilirsiniz.
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Özellikler
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Ses
• Ses Geliștirme: Virtual Surround Ses, Tiz ve Bas 

Kontrolü, Gece Modu
• Ses Sistemi: Dolby Digital
• Hoparlör çıkıș gücü: 30W x 2
• Subwoofer çıkıș gücü: 60 W
• Toplam Güç RMS %10 THD: 120 W

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik
• Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 woofer, 1 

Mylar tweeter
• Hoparlör Empedansı: 8 ohm
• Tweeter Empedansı: 16 ohm
• Subwoofer tipi: Pasif
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 45 - 200 Hz
• Subwoofer empedansı: 3,6 ohm

Bağlantı
• Entegre Bağlantılar: Bluetooth
• iPod/iPhone: 3,5 mm Ses Giriși aracılığıyla, 

bluetooth aracılığıyla
• Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriș, Dijital optik 

giriș, Subwoofer çıkıșı, AUX giriși, HDMI 1.4 çıkıș 
(ARC)

• Yüksek kalite bağlantılar: Ses Giriși (3,5 mm), USB 
2.0

Tasarım
• Duvara monte edilebilir

Güç
• Güç tüketimi: 30 W
• Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Sürdürülebilirlik
• Ambalaj: %80 geri dönüștürülmüș oluklu mukavva, 

Soya bazlı mürekkep

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 843x 52x 60 mm
• Ana Ünite Ağırlığı: 1,4 kg
• Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
• Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
• Ambalaj (G x Y x D): 400 x 292 x 349 mm
• Subwoofer (G x Y x D): 165 x 240 x 295 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,3 kg

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AAA Pil (x1), Güç 

kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 
Güvenlik ve Yasal Konular Broșürü, Ticari Markalar 
Belgesi, AC Adaptörü

Kullanılabilirlik
• EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüș Kanalı, 

Otomatik ses giriși eșleme, Tek dokunușla 
oynatma, Tek dokunușla bekleme, Uzaktan 
Kumanda Geçiși, Sistem bekleme
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