
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B
Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler
med trådløs subwoofer
Oppgrader TV-en din, og få forbedret stemmeklarhet og virtuell surroundlyd som gir en 
bedre filmopplevelse. I tillegg kan du streame musikk trådløst med ettrykks NFC-paring.

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
• Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
• Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Utformet med tanke på enkelhet
• Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
• Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Dedikert senterhøyttaler for overlegen stemmeklarhet
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
• Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende



 Senterhøyttaler
En senterhøyttaler som er spesielt dedikert til 
talefrekvenser, fester tale til midt på skjermen. 
Dette gir forbedret taleplassering og klarhet, 
slik at du blir mer oppslukt av filmer.

Virtual Surround-lyd

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig 
og oppslukende surroundlyd fra et 
høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. 
Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper 
nøyaktig de soniske karakteristikkene som 
finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle 
stereokilder med høy kvalitet gjøres til 
virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du 
trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger 

eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som 
fyller rommet.

Dolby Digital og Pro Logic II
En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner 
behovet for en ekstern dekoder ved å 
behandle alle de seks kanalene for 
lydinformasjon, for å gi en surround-
lydopplevelse og en forbløffende naturlig 
følelse av atmosfære og dynamisk realisme. 
Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med 
surround-behandling fra en hvilken som helst 
stereokilde.

One-Touch med NFC
Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks 
NFC-teknologi (Near Field Communications). 
Bare berør NFC-området på en enhet med 
smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for 
å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og 
begynne å streame musikk.

EasyLink
Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter 
med én fjernkontroll, for eksempel DVD-

spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, 
hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en 
HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, 
til å dele funksjonalitet mellom enheter ved 
hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk 
kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert 
utstyr samtidig. Funksjoner som standby og 
avspilling kan nå utføres på en svært enkel 
måte.

USB-avspilling

Det er bare å koble enheten til USB-porten på 
Philips Soundbar-høyttaleren. Den digitale 
musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du 
dele de beste øyeblikkene med familie og 
venner.
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Lyd
• Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og 

basskontroll, Virtual Surround-lyd, 
Lydsynkronisering, Film, Musikk, Tale

• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
• Høyttalerens utgangseffekt: 32 W x 3
• Utgangseffekt for subwoofer: 105 W
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 200 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: Integrert med hovedenhet
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 5,25" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 2 ohm
• Høyttalerimpedans: 4 ohm
• Drivere per soundbar: Trespors basshøyttalere, 

3 x diskanthøyttaler
• Impedans, diskanthøyttaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital 

koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-
utgang (ARC)

• Topp tilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm), USB 2.0

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks 
standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-
standby, Audio Return Channel

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 

50/60 Hz
• Hovedenhetens strømforbruk i standbymodus: 

< 0,5 W
• Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V~; 

50–60 Hz
• Standby-strøm for subwoofer: < 0,5 W
• Effektforbruk for subwoofer: 30 W

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

950 x 51 x 69 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 1,7 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

180 x 303 x 330 millimeter
• Emballasje (B x H x D): 

400 x 418 x 372 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 9 kg
• Vekt, subwoofer: 4,5 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, AAA-
batteri (x1), AC-adapter, 2 x nettledninger, Skruer 
(x6), Optisk lydkabel

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3
•
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