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HTL3160B
Claritate vocală nemaiîntâlnită de la 3.1 Ch

cu subwoofer wireless
Upgradează-ţi televizorul cu claritate vocală îmbunătăţită şi cu sunet surround virtual, 
pentru o experienţă cinematografică mai bună, plus redare muzicală wireless şi asociere 
NFC printr-o atingere.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
• Funcţionează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

Proiectat pentru simplitate
• Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa televizorului
• Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Boxă dedicată cu canal central, pentru claritatea superioară a vocilor
• Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă
• Subwoofer-ul wireless adaugă emoţie la acţiune



 Boxă cu canal central
Boxă cu canal central, dedicată în special 
pentru redarea frecvenţelor vocale ale 
discursului în centrul ecranului. Astfel se 
asigură poziţionare și claritate îmbunătăţite ale 
vocii, ceea ce te va atrage și mai mult în lumea 
filmului.

Sunet Virtual Surround

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce 
sunet surround de calitate de la un sistem 
format din mai puţin de cinci difuzoare. 
Algoritmii spaţiali avansaţi reproduc cu 
precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu 
cu 5.1 canale. Poţi obţine sunet surround 
multicanal autentic din orice sursă stereo de 
calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi 

boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de 
sunet cu adevărat spaţial.

Dolby Digital și Pro Logic II
Un decodor Dolby Digital integrat elimină 
necesitatea unui decodor extern, prin 
procesarea tuturor celor șase canale de 
informaţii audio, asigurând posibilitatea de a 
experimenta un sunet surround și o percepţie 
naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
cinci canale de procesare surround, din orice 
sursă stereo.

O singură atingere cu NFC
Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu 
ușurinţă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a o porni, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth® și streamingul de 
muzică.

EasyLink
EasyLink îţi permite să controlezi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 

Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home 
theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, poţi utiliza simultan toate 
echipamentele tale activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.

Redare USB

Conectează-ţi dispozitivul la portul USB al 
boxei Philips Soundbar. Muzica stocată în 
format digital va fi redată direct din dispozitiv. 
Acum poţi savura momentele preferate 
împreună cu familia și cu prietenii.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, 

Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround, 
Sincronizare audio, Film, Muzică, Voice

• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Putere de ieșire difuzor: 32 W x 3
• Putere de ieșire subwoofer: 105 W
• Putere totală RMS @ 10% THD: 200 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless
• Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45 - 200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 2 ohm
• Impedanţă boxe: 4 ohm
• Drivere pentru fiecare Soundbar: 3 woofere 

„racetrack”, 3 tweetere
• Impedanţă tweeter: 4 ohm

Conectivitate
• Conexiuni integrate: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin 

Bluetooth
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială 

digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 
(ARC)

• Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), 
USB 2.0

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio 

automată, Redare la o singură atingere, Mod 

standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere, Sistem în standby, Audio Return Channel

Design
• Montare pe perete

Alimentare
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 

Hz
• Consum de energie unitate principală în standby: 

<0,5 W
• Alimentare subwoofer: 100-240 V ~, 50-60 Hz
• Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W
• Consum electric subwoofer: 30 W

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 950 x 51 x 69 mm
• Greutate unitate principală: 1,7 kg
• Subwoofer (l x î x A): 180 x 303 x 330 mm
• Ambalaj (l x Î x A): 400 x 418 x 372 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg
• Greutate subwoofer: 4,5 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, 

Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind 
siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, Baterie AAA 
(x1), Adaptor CA, 2 cabluri de alimentare, 
Șuruburi (6), Cablu audio optic

Redare audio
• Format compresie: MP3
•
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