
 

 

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 3.1
Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B
Nitidez de voz inigualável de 3.1 canais

com subwoofer sem fios
Melhore o seu televisor com uma nitidez de voz aperfeiçoada e som virtual surround para 
uma melhor experiência cinematográfica, juntamente com a transmissão de música sem 
fios com emparelhamento NFC de um só toque.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
• Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
• Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

Concebido a pensar na simplicidade
• Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
• Painel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Altifalante de canal central dedicado para nitidez de voz superior
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Subwoofer sem fios para cenas de acção mais emocionantes



 Altifalante de canal central
Um altifalante de canal central dedicado 
especialmente às frequências de voz fixa os 
diálogos no centro do ecrã. Isto proporciona 
um posicionamento e uma nitidez de voz 
melhorados, aumentando a envolvência em 
filmes.

Som Virtual Surround

O som Virtual Surround da Philips 
proporciona um som surround rico e 
envolvente a partir de um sistema com menos 
de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais 
altamente avançados reproduzem de forma fiel 
as características acústicas que se verificam 
num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer 
fonte estéreo de alta qualidade é transformada 
em som surround multicanais realista. Não 
precisa de comprar altifalantes, fios ou 

suportes de altifalantes extra para desfrutar de 
um som que enche qualquer divisão.

Dolby Digital e Pro Logic II
Um descodificador Dolby Digital integrado 
elimina a necessidade de um descodificador 
externo ao processar todos os seis canais de 
informação áudio para proporcionar uma 
experiência de som surround e uma sensação 
espantosamente natural de realismo 
envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II 
proporciona cinco canais de processamento 
surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Um só toque com NFC
Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou tablet com NFC na área 
NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o 
emparelhamento Bluetooth® e começar a 
transmissão de música.

EasyLink
O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos, como leitores de DVD, leitores 

Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de 
cinema em casa, televisores, etc., com um 
telecomando. Este utiliza o protocolo padrão 
da indústria, HDMI CEC, para partilhar 
funcionalidades entre dispositivos através do 
cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode 
operar simultaneamente todos os 
equipamentos HDMI CEC ligados. Funções 
como o modo de espera e a reprodução 
podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Reprodução de USB

Basta ligar o dispositivo à porta USB do 
altifalante Soundbar da Philips. A sua música 
digital é reproduzida directamente a partir do 
dispositivo. Agora pode partilhar a sua música 
preferida com a família e os amigos.
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Som
• Melhoramento do som: Modo Nocturno, 

Controlos de Graves e Agudos, Som Virtual 
Surround, Sincronização de áudio, Filme, Música, 
Voz

• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Potência de saída do altifalante: 32 W x 3
• Potência de saída do subwoofer: 105 W
• Potência total RMS @ 10% THD: 200 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios
• Diafragma do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
• Limites de freq. do subwoofer: 45 - 200 Hz
• Impedância do subwoofer: 2 ohms
• Impedância do altifalante: 4 ohms
• Diafragmas por SoundBar: 3 woofers ovais, 3 

tweeters
• Impedância do tweeter: 4 ohms

Conectividade
• Ligações integradas: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via 

Bluetooth
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital, Saída HDMI 
1.4 (ARC)

• Ligações superiores: Entrada de áudio (3,5 mm), 
USB 2.0

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapeamento automático 

das entradas de áudio, Reprodução com um só 

toque, Modo standby com um só toque, 
Comunicação do telecomando, Standby do 
sistema, Audio Return Channel

Design
• Montagem na parede

Potência
• Fonte de alimentação da unidade principal: 100-

240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia em espera da unidade 

principal: <0,5 W
• Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V~; 

50-60 Hz
• Consumo de energia em espera do subwoofer: 

<0,5 W
• Consumo de energia do subwoofer: 30 W

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 950 x 51 x 69 mm
• Peso da unidade principal: 1,7 kg
• Subwoofer (L x A x P): 180 x 303 x 330 mm
• Embalagem (L x A x P): 400 x 418 x 372 mm
• Peso incl. embalagem: 9 kg
• Peso do subwoofer: 4,5 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Pilha AAA (x1), Adaptador 
CA, 2 cabos de alimentação, Parafusos (x6), Cabo 
óptico de áudio

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3
•
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