
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B
Kraftig lyd for alle TV-er

med trådløs subwoofer
Slipp løs hele lydpotensialet til alle medieenhetene dine, og plasser den trådløse 
subwooferen hvor du vil. Denne soundbar-høyttaleren kan brukes med TV-en, 
platespillere, spillkonsoller, USB-enheter og Bluetooth-spillere.

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Utformet med tanke på enkelhet
• Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
• Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

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



 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.

One-Touch med NFC

Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks 
NFC-teknologi (Near Field Communications). 
Bare berør NFC-området på en enhet med 
smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for 
å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og 
begynne å streame musikk.

Stream musikk via Bluetooth™

Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 

andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

USB

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine 
bærbare USB-enheter

Diskré profil

Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
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Lyd
• Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og 

basskontroll, Virtual Surround-lyd
• Lydsystem: Dolby Digital
• Høyttalerens utgangseffekt: 2 x 30 W
• Utgangseffekt for subwoofer: 60 W
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 120 W

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

diskanthøyttaler
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 5,25" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
• Impedans, diskanthøyttaler: 16 ohm
• Høyttalerimpedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via Bluetooth
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital 

koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-
utgang (ARC)

• Topp tilkoblinger: USB 2.0

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks 
standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-

standby, Audio Return Channel
• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), 

Innholdstype

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Effektforbruk: 35 W
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W
• Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 

50/60 Hz
• Effektforbruk for subwoofer: 20 W
• Strømforsyning for subwoofer: 110–240 V~; 

50–60 Hz

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

843 x 52 x 60 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 1,4 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

190 x 250 x 315 millimeter
• Emballasje (B x H x D): 

400 x 292 x 349 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 8,2 kg
• Vekt, subwoofer: 3,9 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, AAA-
batteri (x1), AC-adapter, 2 x nettledninger
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