
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtual Surround
Integrovaný subwoofer
2 vstupy HDMI a výstup HDMI 
ARC
Bluetooth®

HTL3120
Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s integrovaným subwooferem
Osvoboďte plný zvukový potenciál všech svých multimediálních zařízení. Integrovaný 
subwoofer a snímač orientace poskytují volnost při umístění zařízení soundbar právě tak, 
jak se vám to bude líbit.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače

Navrženo pro jednoduchost
• Flexibilní umístění na stěně nebo stojan
• Vestavěná technologie skvělého zvuku pro skutečnou jednoduchost bez rušení

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
• Výkon 120 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
• Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk
• Dva 3” reproduktory poskytují hluboké basy



 Virtuální prostorový zvuk

Technologie virtuálního prostorového zvuku 
společnosti Philips přináší bohatý prostorový 
zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. 
Vysoce propracované prostorové algoritmy 
věrně napodobují zvukové charakteristiky, 
které se vyskytují v ideálním vícekanálovém 
prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu je přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 

nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

HDMI x2

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní 
velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – 
stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI 
x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní 
s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat 
svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých 
telefonů, tabletů nebo laptopů, například i 
iPodu nebo iPhonu v reproduktoru 
kompatibilním s funkcí Bluetooth.
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Přednosti
Reproduktor Soundbar
Virtual Surround Integrovaný subwoofer, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC, Bluetooth®
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Synchronizace zvuku, 

Automatická úprava hlasitosti, Noční režim, 
Regulace výšek a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS 
Digital Surround

• Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 60 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 120 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Reproduktory na každé straně: 2 x 2" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo reproduktoru: 55–18 000 Hz
• Impedance reproduktorů: 3 ohm
• Impedance výškového reproduktoru: 12 ohm

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes 

rozhraní Bluetooth
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 
HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače, Systém 
v pohotovostním režimu

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 25 W

• Napájení: 110–240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 995 x 91 x 104 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 3,5 kg
• Balení (Š x V x H): 1094 x 180 x 135 mm
• Hmotnost včetně balení: 4 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí 

kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový 
ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními 
informacemi, Přehled ochranných známek, 
Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Vnější obal
• EAN: 87 12581 66795 5
• Hrubá hmotnost: 5.1 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 109 x 13,5 x 18 cm
• Čistá hmotnost: 3,9 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 1,2 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 109 x 18 x 13,5 cm
• EAN: 87 12581 66795 5
• Hrubá hmotnost: 5.1 kg
• Čistá hmotnost: 3,9 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 1,2 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

99,5 x 9,4 x 10,25 cm
• Hmotnost: 3,5 kg
•
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Specifikace
Reproduktor Soundbar
Virtual Surround Integrovaný subwoofer, 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC, Bluetooth®
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