
 

 

Philips
Тонколона SoundBar

Виртуален съраунд звук
Вграден събуфър
Bluetooth®

HTL3120
Любимите ви развлечения - с удивителен звук
Завладяващ звук
Разкрийте пълния звуков потенциал на мултимедийните устройства. С вграден 
събуфър и сензор за ориентация, SoundBar ви дава свободата да я поставите 
където пожелаете.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Свържете към HDMI x 2 за отлично качество на картината и звука
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

Създадени да ви улеснят
• Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност
• Чудесен звук, вграден за истинска простота, без плетеница от кабели

По-богат звук за телевизия и филми
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• 120 W (RMS) мощност за чудесен звук за филми и музика
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси
• Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS
• Двойната 3-инчова мембрана осигурява дълбоки баси



 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.

HDMI x 2

Наслаждавайте се на 3D картина, по-
истинска от самия живот, и на кристално 
чист 5.1 или 7.1-канален звук, просто като 
включите HDMI x 2 аудио изхода на нашия 
плейър към входа на вашия не-3D аудио/
видео приемник.

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.
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Звук
• Подобрение на звука: Аудио синхр., 
Автоматично изравняване звук, Нощен режим, 
Регулиране на високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров 
обемен звук

• Изходна мощност на високоговорителите: 2 x 
60 W

• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 120 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрани на високоговорители от всяка 
страна: 2 x 2" широколентови басови 
високоговорители

• Диапазон на честотите на високоговорителя: 
55-18 000 Hz

• Импеданс на тонколоната: 3 ома
• Импеданс на високоговорителя за високи 
честоти: 12 ома

Възможности за свързване
• Вградени съединители: Bluetooth
• iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез 

Bluetooth
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 
вход, USB

• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен 
вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, 
Вход HDMI 2

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа, 
Готовност на системата

• HDMI функции: Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание

Дизайн
• За монтиране на стена

Power
• Потребявана електроенергия: 25 W
• Електрозахранване: 110-240 V, 50 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): 995 x 91 x 

104 мм
• Тегло на главното устройство: 3,5 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 1094 x 180 x 135 мм
• Тегло вкл. опаковката: 4 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с правна 
информация и информация за безопасност, 
Списък с търговски марки, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Външен кашон
• EAN: 87 12581 66795 5
• Бруто тегло: 5,1 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 109 x 13,5 x 18 см
• Нето тегло: 3,9 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 1,2 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

109 x 18 x 13,5 см
• EAN: 87 12581 66795 5
• Бруто тегло: 5,1 кг
• Нето тегло: 3,9 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 1,2 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

99,5 x 9,4 x 10,25 см
• Тегло: 3,5 кг
•
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