
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös 

subwoofer

Bluetooth® och NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B
Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

med trådlös subwoofer
Uppgradera TV-ljudet med förbättrad röståtergivning och virtuellt surroundljud för bättre 
biokänsla. Dessutom trådlös musikströmning med NFC-ihopparning med en 
knapptryckning.

Anslut och njut av all din underhållning
• Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihopparning
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Lyssna på MP3-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
• Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Utformad för enkelhet
• Låg profil som passar perfekt framför din TV
• Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning
• Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
• Trådlösa subwoofers ger mer spänning



 Centerhögtalare
En centerhögtalare särskilt tillägnad 
röstfrekvenser centrerar talet till mitten av 
skärmen. Det ger förbättrad röstpositionering 
och tydlighet, vilket ökar inlevelsen i filmer.

Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound producerar ett 
fylligt surroundljud från mindre än ett system 
med fem högtalare. Mycket avancerade 
rumsliga algoritmer reproducerar 
ljudegenskaperna som förekommer i en 
idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt 
stereoljud omvandlas till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 

högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.

Dolby Digital och Pro Logic II
En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar 
behovet av en extern avkodare genom att 
bearbeta alla de sex kanalerna med 
ljudinformation. Resultatet blir ett 
surroundljud med förbluffande naturlig känsla 
av atmosfär och dynamisk realism. Dolby 
Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning 
från alla typer av stereokällor.

Enknappsfunktion med NFC
Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med 
smidig NFC-teknik (Near Field 
Communication). Du behöver bara föra den 
NFC-aktiverade smarttelefonen eller 
surfplattan mot NFC-området på en 
SoundStage för att sätta på den, starta 
Bluetooth®-hopparning och börja strömma 
musik.

EasyLink
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, 
som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-
högtalare, hemmabio och TV-apparater, med 
en enda fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för 
delning av funktionalitet mellan enheter genom 
HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du 
styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla 
enheter samtidigt och kan enkelt utföra 
funktioner som viloläge och uppspelning.

USB-uppspelning

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips 
Soundbar-högtalaren. Digital musik spelas upp 
direkt från enheten. Nu kan du dela dina 
favoriter med familj och vänner.
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Ljud
• Ljudförbättring: Nattläge, Diskant- och 

baskontroll, Virtual Surround Sound, 
Ljudsynkronisering, Film, Musik, Röst

• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic 2
• Uteffekt för högtalare: 32 W x 3
• Uteffekt för subwoofer: 105W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 200 W

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
• Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
• Subwooferimpedans: 2 ohm
• Högtalarimpedans: 4 ohm
• Element per Soundbar: 3 x ovala woofers, 3 x 

tweeter
• Tweeterimpedans: 4 ohm

Anslutningar
• Integrerade anslutningar: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial 

ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång 
(ARC)

• Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

ljudingångsmappning, Uppspelning med en 
knapptryckning, Standby med en knapptryckning, 

Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby, 
Återgångskanal för ljud

Design
• Väggmontering

Effekt
• Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/

60 Hz
• Ström i standbyläge, huvudenhet: < 0,5 W
• Strömförsörjning, subwoofer: 100–240 V~, 

50–60 Hz
• Ström i standby-läge, subwoofer: <0,5 W
• Strömförbrukning, subwoofer: 30 W

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
• Huvudenhetens vikt: 1,7 kg
• Subwoofer (B x H x D): 180 x 303 x 330 mm
• Förpackning (B x H x D): 400 x 418 x 372 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9 kg
• Subwoofer, vikt: 4,5 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter 
och juridik, Varumärkesblad, AAA-batteri (x1), 
Nätadapter, 2 x nätsladdar, Skruvar (x6), Optisk 
ljudkabel

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3
•
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