
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1kanálový bezdrátový 

subwoofer

Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

HTL3325
Dramatický zvuk

Televizor 4K je tenký, ale zvuk takový rozhodně být nemusí. Tento výkonný reproduktor Soundbar 
s bezdrátovým subwooferem vám nabídne plný, bohatý zvuk a křišťálově čisté dialogy. Všechny 
seriály a filmy ožijí – od těch nejjemnějších momentů až po napínavé bitevní scény.

Veškerý zvuk, který chcete
• 3 kanály: reproduktory středního rozsahu a výškové reproduktory
• Výstup 300 W. Silný zvuk
• Středový reproduktor pro jiskřivý dialog. Uslyšíte každé slovo
• Dolby Audio. Buďte uprostřed dění
• Bezdrátový subwoofer, hlubší basy

Hudba a filmy
• Připojení Bluetooth a USB
• Výstup HDMI-out (ARC). Ovládejte reproduktor Soundbar ovladačem televizoru
• Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk

Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se.
• Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu
• Subwoofer s tenkým profilem
• Včetně držáků na stěnu
• Výrazný geometrický design. Nízký profil



 Silný zvuk
Praskání po laserových střelách. Hukot davu. Od 
filmů až po sportovní přenosy vám tento 300W 
reproduktor Soundbar umožní vychutnat si oblíbený 
obsah ještě víc. Tři kanály osvobodí zvuk vašich 
oblíbených pořadů. Výkonný, tenký bezdrátový 
subwoofer výrazně vylepšuje basy. Rachot výbuchů 
i hudba budou znít opravdu hluboce a plně.

Křišťálově čisté dialogy
Středový reproduktor v tomto reproduktoru 
Soundbar zajišťuje zřetelný a čistý zvuk dialogů, navíc 
krásně vyvážený. Uslyšíte každé slovo, ať sedíte na 
rohu pohovky nebo přímo uprostřed místnosti.

Dolby Digital
Ponořte se do svých oblíbených pořadů a filmů. 
Tento soundbar s bezdrátovým subwooferem 
podporuje formát prostorového zvuku Dolby Digital 
a přináší ještě působivější zážitek, který vás úplně 
pohltí.

Vaše oblíbené melodie
Film už skončil? Nastal čas na diskuzi nad závěrem 
seriálu? Jakmile drama na obrazovce skončí, 
přepněte reproduktor Soundbar na připojení 
Bluetooth a připravte si seznam skladeb. Nebo 
můžete začít přehrávat melodie přímo ze 
zařízení USB. Můžete si užít stejně bohatý zvuk bez 
ohledu na to, co rádi posloucháte.

Výrazný design
Krásně jednoduchý, geometrický design a nízký 
profil vyniknou v každé domácnosti. Pokud jde 
o umístění, díky integrovaným držákům na stěnu 
máte více možností. Tenký design výkonného 
subwooferu je výhodný, pokud jej chcete skrýt.

Jakýkoli zdroj
K připojení lze využít konektor HDMI, vstup audio-
in, konektor USB a další. Výstup HDMI-out (ARC) 
umožňuje ovládat reproduktor Soundbar pomocí 
ovladače televizoru.
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Zvuk
• Výstupní výkon reproduktoru: 200 W
• Výstupní výkon subwooferu: 100 W
• Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 300 W

Reproduktory
• Reproduktory hlavní jednotky: L: Plný rozsah 

(52 mm / 2") + výškový reproduktor, P: Plný 
rozsah (52 mm / 2") + výškový reproduktor, C: 
Plný rozsah (52 mm / 2") x2

• Typ subwooferu: Aktivní, Bezdrátový subwoofer
• Vinutí subwooferu: 1x nízká frekvence (165,1 mm / 

6,5")

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Stereofonní audio (3,5mm 
konektor)

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

Design
• Možnost montáže na stěnu

Spotřeba
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Hlavní 

jednotka: < 0,5 W; Subwoofer: < 2 W
• Spotřeba subwooferu: 25 W
• Spotřeba hlavní jednotky: 25 W
• Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 

50/60 Hz
• Napájení subwooferu: 100–240 V~, 50/60 Hz

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 950 x 67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (Š x V x H): 150 x 412 x 310 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, 

Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 101,5 x 44 x 18 cm
• Hrubá hmotnost: 10,3 kg
• Čistá hmotnost: 7,7 kg
• Hmotnost obalu: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Vnější obal (D x Š x V): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
• Hrubá hmotnost: 22 kg
• Čistá hmotnost: 15,4 kg
• Hmotnost obalu: 6,6 kg
• GTIN: 1 48 95229 10234 4
•

Specifikace
Reproduktor Soundbar
3.1kanálový bezdrátový subwoofer Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W
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