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Тонколона SoundBar

3,1-канален безжичен събуфър

Bluetooth® и NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B
Несравнима чистота на гласа с 3,1 канала
с безжичен събуфър
Надстройте вашия телевизор с подобрена чистота на гласа и виртуален съраунд 
звук за по-добро кино изживяване, плюс безжично поточно предаване на музика с 
сдвояването с едно докосване чрез NFC.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
• Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

Създадени да ви улеснят
• Профил с ниска височина за идеално поставяне пред телевизора
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука

По-богат звук за телевизия и филми
• Отделен високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Безжичният събуфър добавя вълнение към екшъна



 Високоговорител за централен канал
Високоговорител за централен канал, 
отделен специално за честотите на гласа, 
закотвя говора за средата на екрана. Това 
предлага подобрено гласово 
позициониране и яснота, увеличавайки 
потапянето във филмите.

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.

Dolby Digital и Pro Logic II
Вграденият декодер за Dolby Digital 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 
петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

Сдвояване с едно докосване с NFC
Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно 
докосване – чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и тя ще се 
включи, ще се извърши Bluetooth® 
сдвояване и ще се стартира поточното 
възпроизвеждане на музика.

EasyLink
EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона 

SoundBar, система за домашно кино и 
телевизори и др. с едно дистанционно 
управление. Използва стандартния 
протокол HDMI CEC за споделяне на 
функции между устройствата чрез HDMI 
кабела. С едно натискане на бутон можете 
да управлявате едновременно всички 
свързани устройства с възможности за 
HDMI CEC. Функциите като готовност и 
възпроизвеждане сега може да се 
изпълняват с удивителна лекота.

Възпроизвеждане по USB

Просто включете вашето устройство към 
USB порта на Philips тонколоната SoundBar. 
Цифровата музика ще бъде възпроизведена 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със 
семейство и приятели.
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Звук
• Подобрение на звука: Нощен режим, 
Регулиране на високи и ниски честоти, 
Виртуален съраунд звук, Аудио синхр., Филм, 
Музика, Глас

• Звукова система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Изходна мощност на високоговорителите: 32 

W x 3
• Изходна мощност на събуфъра: 105 W
• Обща мощност (RMS) при 10% THD (общо 
хармонични изкривявания): 200 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър
• Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов 
високоговорител

• Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
• Импеданс на събуфъра: 2 ома
• Импеданс на тонколоната: 4 ома
• Мембрани на Soundbar тонколона: 3 x пистови 
басови високоговорители, 3 x 
високоговорители за високи честоти

• Импеданс на високоговорителя за високи 
честоти: 4 ома

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

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

• Горни конектори: Аудио вход (3,5 мм), USB 2.0

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на 

аудио входове, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа, Готовност на системата, 
Канал за връщане на аудио

Дизайн
• За монтиране на стена

Захранване
• Захранване на главното устройство: 100 – 240 V, 

50/60 Hz
• Режим на готовност на главното устройство: 

<0,5 W
• Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 

V ~; 50-60 Hz
• Потребление в режим на готовност на 
събуфъра: <0,5 W

• Потребление на събуфъра: 30 W

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 950 x 51 x 69 мм
• Тегло на главното устройство: 1,7 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 180 x 303 x 330 мм
• Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 418 x 372 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9 кг
• Тегло на събуфъра: 4,5 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление, Листовка с 
правна информация и информация за 
безопасност, Списък с търговски марки, AAA 
батерия (x1), AC адаптер, 2 x захранващи 
кабела, Винтове (x6), Оптичен аудиокабел

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3
•
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