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Zestaw głośnikowy 
SoundBar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B
Niezrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanałowemu
z subwooferem bezprzewodowym
Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby 
uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ponadto możesz korzystać z bezprzewodowej 
transmisji muzyki dzięki funkcji parowania NFC uruchamianej jednym dotknięciem.

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu 

jednego pilota.
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
• Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
• Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami 

MP3

Prosta konstrukcja
• Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed 

telewizorem
• Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Specjalny głośnik kanału centralnego zapewnia najlepszą wyrazistość głosu
• Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II



 Głośnik kanału centralnego
Głośnik kanału centralnego przystosowany 
specjalnie do częstotliwości głosu sprawia, że 
głos słychać ze środka ekranu. Dzięki temu 
uzyskano poprawę umiejscowienia i 
wyrazistości głosu, co pozwala bardziej 
zanurzyć się w świecie filmu.

Virtual Surround Sound

Technologia Virtual Surround Sound 
opracowana przez firmę Philips pozwala 
uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy 
pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 
głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy 
przestrzenne wiernie oddają charakterystykę 
fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło 
dźwięku stereo wysokiej jakości jest 
przekształcane w naturalny, wielokanałowy 
dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować 
dodatkowych głośników, przewodów ani 

stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe 
pomieszczenie.

Dolby Digital i Pro Logic II
Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje 
potrzebę instalowania zewnętrznego 
dekodera, przetwarzając sześć kanałów 
informacji dźwiękowych, aby zapewnić 
odczucie dźwięku przestrzennego oraz 
zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i 
dynamicznego realizmu. System Dolby Pro 
Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów 
dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła 
dźwięku stereofonicznego.

Łączność NFC za jednym dotknięciem
Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, 
rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub 
rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

EasyLink
Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma 
urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, 
odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, 

kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą 
jednego pilota. Standardowy protokół HDMI 
CEC zapewnia udostępnianie funkcji między 
urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. 
Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia 
jednoczesne sterowanie wszystkimi 
podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI 
CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i 
odtwarzania jest teraz prostsze niż 
kiedykolwiek.

Odtwarzanie USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB 
w głośniku Soundbar firmy Philips, a muzyka 
będzie odtwarzana bezpośrednio z tego 
urządzenia. Możesz teraz podzielić się 
ulubionymi wspomnieniami z rodziną i 
przyjaciółmi.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja 

tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, 
Synchronizacja dźwięku, Film, Muzyka, Głos

• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
• Moc wyjściowa głośnika: 32 W x 3
• Moc wyjściowa subwoofera: 105 W
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 200 W

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
• Impedancja subwoofera: 2 om
• Impedancja głośnika: 4 om
• Przetworniki w głośniku SoundBar: 3 owalne 

niskotonowe, 3 wysokotonowe
• Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 om

Możliwości połączeń
• Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za 

pośrednictwem połączenia Bluetooth
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, 
Wyjście HDMI 1.4 (ARC)

• Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne 

odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym 
przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia, Tryb gotowości, Zwrotny kanał 

audio (ARC)

Wzornictwo
• Możliwość montażu naściennego

Moc
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Zużycie energii jednostki centralnej w trybie 

gotowości: < 0,5 W
• Zasilanie subwoofera: 100-240 V~; 50-60 Hz
• Pobór mocy subwoofera w trybie gotowości: < 0,5 

W
• Pobór mocy subwoofera: 30 W

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

950 x 51 x 69 mm
• Waga jednostki centralnej: 1,7 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

180 x 303 x 330 mm
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

400 x 418 x 372 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 9 kg
• Waga subwoofera: 4,5 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii 
prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami 
towarowymi, Bateria AAA (x1), Zasilacz sieciowy, 
2 przewody zasilające, Śruby (x 6), Optyczny 
przewód audio

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3
•
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