
 

 

Philips
Soundbar hangsugárzó

2.1 csat., vezeték nélküli 

mélynyomó

Bluetooth® és NFC
HDMI ARC
280 W

HTL3142S
Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval
Használja ki a médiaeszközeiben rejlő összes lehetőséget, és élvezze a tetszőlegesen 
elhelyezhető vezeték nélküli mélynyomó nyújtotta szabadságot. Ez a soundbar minden 
Bluetooth-kompatibilis TV-vel, lemezlejátszóval, játékkonzollal és MP3 lejátszóval működik.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
• Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz
• Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
• Bluetooth™ zenestreamelés vezeték nélkül az okostelefonjáról
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről

Egyszerűségre tervezve
• Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon
• Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• Iker magashangszórók az optimális hangtisztasághoz
• 8"-es mélyhangszóró a dübörgő basszusokhoz



 Virtuális surround hangzás

A Philips Virtual Surround Sound funkciója 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból 
álló rendszer esetében is. A speciálisan 
kidolgozott térbeli algoritmusok hűen 
reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló 
minőségű sztereó hangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás 
surround hangzás. Nincs szükség új 
hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra 
ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a 
helyiséget.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audioszabvány az emberi fül 
természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa 

nagyszerű minőségű surround hangzást 
tapasztalhat.

Több készülékkel is kompatibilis
Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, 
játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Egyérintéses használat NFC-
technológiával

Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a 
Bluetooth-os párosításhoz

Audiobemenet

Az Audio in funkció segítségével könnyen, 
közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad 
készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján 
tárolt zeneszámait a Philips házimozi-
rendszerhez történő egyszerű 
csatlakoztatással. Egyszerűen csak 

csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in 
csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozi 
kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Bluetooth™ zenestreamelés

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját a hangszóróból.

USB-vel

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a 
hordozható USB eszközökről
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Hang
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély 

hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 30 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 280 W

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók oldalanként: 1 mélyhangszóró, 1 Mylar 

magashangszóró
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 8"-es hangszóró
• Magashangszóró impedanciája: 16 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság
• Integrált csatlakozások: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten 

keresztül, Bluetooth segítségével
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális 

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, 
Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, HDMI 1.4 
kimenet (ARC)

• Elülső / oldalsó csatlakozók: Audiobemenet, USB-
vel

Design
• Falra szerelhető

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 20 W
• Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: Szója alapú tinta, 80%-ban 

újrahasznosított hullámpapír-lemez

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 843 x 52 x 60 mm
• A főegység tömege: 1,4 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 301 x 403 

mm mm
• Mélynyomó tömege: 6,7 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 480 x 352 x 355 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 10,6 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi 
tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, 
1 AAA elem, Hálózati tápkábel

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód 
egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, 
Rendszerkészenlét

• HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18,9 x 14,0 x 13,9 hüvelyk
• Bruttó tömeg: 23,435 lb
• Nettó tömeg: 18,739 lb
• Táratömeg: 4,696 lb
• EAN: 87 12581 72092 6
• Bruttó tömeg: 10,63 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48 x 35,5 x 35,2 cm
• Nettó tömeg: 8,5 kg
• Táratömeg: 2,13 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,9 x 13,9 x 14,0 hüvelyk
• Bruttó tömeg: 23,435 lb
• Nettó tömeg: 18,739 lb
• Táratömeg: 4,696 lb
• EAN: 87 12581 72092 6
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

48 x 35,2 x 35,5 cm
• Bruttó tömeg: 10,63 kg
• Nettó tömeg: 8,5 kg
• Táratömeg: 2,13 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

33,2 x 2,0 x 2,4 hüvelyk
• Tömeg: 3,086 lb
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 84,3 x 5,2 x 6 cm
• Tömeg: 1,4 kg
•
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