
 

 

Philips
Ribakõlar

3.1 CH juhtmeta bassikõlar
Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

HTL3325
Dramaatiline heli

Teie 4K teler on õhuke, kuid heli ei pea seetõttu kehvem olema. See võimas ribakõlar ja 
juhtmevaba bassikõlar tagavad rikkaliku heli ja kristallselge dialoogi. Alates kõige 
vaiksematest hetkedest kuni dramaatiliste lahingustseenideni – sarjad ja filmid ärkavad ellu.

Heli, mida tahate
• 3 kanalit: kesksagedusmagnetid ja kõrgsageduskõlarid
• 300 W väljund. Võimas heli
• Keskne kõlar, mis tagab selge dialoogi. Kuulake iga sõna
• Dolby Audio. Olge tegevuse keskmes
• Juhtmevaba bassikõlar. Sügavam bass

Muusika ja filmid
• Bluetooth ja USB-ühendus
• HDMI- väljund (ARC). Kontrollige oma ribakõlarit kergesti telekapuldiga
• Vastupidav metallvõre selge heli jaoks

Vaadake, kuulake, armastage.
• Asetage kõlar telekalauale, seinale või mis tahes tasasele pinnale
• Õhukese profiiliga bassikõlar
• Komplektis on seinaklambrid
• Iseloomulik geomeetriline disain. Lihtne ja tagasihoidlik



 Võimas heli
Tule kragin. Publiku möirged. Alates filmidest kuni 
spordini – see 300 W ribakõlar võimaldab teil 
nautida armastatud sisu. Kolm kanalit vabastavad teie 
lemmiksarjade heli. Võimas ja õhuke juhtmevaba 
bassikõlar tagab tugevama bassi. Nautige mürisevaid 
plahvatusi ja rikkalikumat heli.

Kristallselge dialoog
Selle ribakõlari keskne kõlar tagab selge dialoogi ja 
tasakaalustatud heli. Nii kuulete iga sõna, olenemata 
sellest, kas istute nurgas või täpselt toa keskel.

Dolby Digital
Nautige kaasahaaravaid filme ja sarju. See juhtmevaba 
bassikõlariga ribakõlar toetab Dolby Digitali 
ruumilist heliformaati, mis tagab ulatuslikuma ja 
kaasahaaravama kogemuse.

Teie lemmikhelid
Film on läbi? Tahate kuulata finaalile järgnenud 
arutelusid? Pärast seda, kui ekraanil on draama 
lõppenud, lülitage sisse ribakõlari Bluetooth ja 
ühendage oma esitusloendiga. Või mängige oma 
muusikat otse USB-pordi kaudu. Nautige sama 
rikkalikku heli, olenemata allikast.

Iseloomulik disain
Tagasihoidliku ja lihtsa geomeetrilise disainiga 
ribakõlar on stiilne lisand igasse koju. Mis puudutab 
seadme paigutamist, siis komplektis olevad 
seinaklambrid pakuvad teile veelgi suuremat 
valikuvabadust. Võimsa bassikõlari õhuke disain 
võimaldab seda kergesti teiste asjade sekka peita.

Mis tahes allikas
Ühendage HDMI, audiosisendi, USB või muu sarnase 
kaudu. HDMI-väljund (ARC) lubab teil kontrollida 
oma ribakõlarit ka telekapuldiga.
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Heli
• Kõlari väljundvõimsus: 200 W
• Basskõlari väljundvõimsus: 100 W
• Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 300 W

Kõlarid
• Põhiseadme kõlari draiverid: L: täisulatusega (52 

mm / 2 tolli) + kõrgsageduskõlar; R: täisulatusega 
(52 mm / 2 tolli) + kõrgsageduskõlar, C. 
täisulatusega (52 mm / 2 tolli) × 2

• Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar, Juhtmevaba bassikõlar
• Basskõlari magnetid: 1 × madalsagedus (165,1mm / 

6,5 tolli)

Ühenduvus
• Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
• Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, 

HDMI 1.4 väljund (ARC), USB, Helisisendi 3,5 mm 
pistik

Mugavus
• EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, 

Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele 
seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

Disain
• Seinapaigaldusega

Võimsus
• Energiatarve ooterežiimis: Põhiseade: < 0,5 W; 

basskõlar: < 2 W
• Basskõlari võimsustarve: 25 W
• Põhiseadme võimsustarve: 25 W
• Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Basskõlari toiteallikas: 100–240 V~, 50–60 Hz

Mõõtmed
• Peaseade (L x K x S): 950 × 67,3 × 81,7 mm
• Basskõlar (L x K x S): 150 × 412 × 310 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: 1 x CR2025 patarei, 

Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Üleilmse 
garantii voldik

Pakendi mõõtmed
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 101,5 x 44 x 18 cm
• Kogukaal: 10,3 kg
• Kaal pakendita: 7,7 kg
• Pakendi kaal: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 2
• Outer carton (L x L x K): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
• Kogukaal: 22 kg
• Kaal pakendita: 15,4 kg
• Pakendi kaal: 6,6 kg
• GTIN: 1 48 95229 10234 4
•
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