
 

 

Philips
SoundBar-luidspreker

Virtual Surround
Geïntegreerde subwoofer
2 HDMI in en HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL3120
Krachtig geluid voor alle TV's

met geïntegreerde subwoofer
Gebruik het volledige geluidspotentieel van al uw media-apparaten. Met de geïntegreerde 
subwoofer en oriëntatiesensor hebt u de vrijheid om de SoundBar precies zo te plaatsen 
als u zelf wilt.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Ontworpen voor eenvoud
• Past overal: aan de muur of op tafel
• Geweldig ingebouwd geluid voor ware eenvoud zonder rommel

Intenser geluid voor TV en film.
• Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
• Het RMS-vermogen van 120 W levert geweldig geluid voor films en muziek
• Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bas
• Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
• Dubbele 3-inch driver voor diepe bassen



 Virtual Surround Sound

Virtual Surround Sound van Philips produceert 
een volle en meeslepende Surround Sound via 
een systeem met minder dan vijf luidsprekers. 
De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes 
repliceren de geluidskenmerken die in een 
ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen 
op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige 
stereobron wordt omgezet in levensechte, 
meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen 

extra luidsprekers, kabels of standaarden voor 
luidsprekers aan te schaffen om te kunnen 
genieten van een ruimtevullend geluid.

HDMI x 2

Geniet van levensechte 3D-weergave en 
Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door 
de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten 
op uw niet-3D AV-ontvanger.

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel stabiel als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding met andere Bluetooth-apparaten 
mogelijk, zodat u uw favoriete muziek 
eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of 
laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones 
met een Bluetooth-luidspreker.
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Kenmerken
SoundBar-luidspreker
Virtual Surround Geïntegreerde subwoofer, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Bluetooth®
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Geluid
• Geluidsverbetering: Audiosynchronisatie, 

Automatische volumeregelaar, Nachtstand, 
Treble- en basregeling

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 60 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 120 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Luidsprekers aan elke kant: 2 full-range woofers 

van 2 inch
• Frequentiebereik van de luidspreker: 55 - 18 k Hz
• Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Tweeterimpendantie: 12 ohm

Connectiviteit
• Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
• iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via 

Bluetooth
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, 

USB
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, 
HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-
ingang 2

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, 
Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met 
één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening, Stand-by

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud

Ontwerp
• Wandmontage mogelijk

Vermogen
• Energieverbruik: 25 W

• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 995 x 91 x 104 mm
• Gewicht hoofdunit: 3,5 kg
• Verpakking (b x h x d): 1094 x 180 x 135 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 4 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

Omdoos
• EAN: 87 12581 66795 5
• Brutogewicht: 5,1 kg
• Omdoos (L x B x H): 109 x 13,5 x 18 cm
• Nettogewicht: 3,9 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 1,2 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

109 x 18 x 13,5 cm
• EAN: 87 12581 66795 5
• Brutogewicht: 5,1 kg
• Nettogewicht: 3,9 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,2 kg
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

99,5 x 9,4 x 10,25 cm
• Gewicht: 3,5 kg
•
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Specificaties
SoundBar-luidspreker
Virtual Surround Geïntegreerde subwoofer, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Bluetooth®
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