Philips
SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis
Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

HTL3325

Skaņas drāma
Jūsu 4K televizors ir plāns – skaņai tādai nav jābūt. Šis jaudīgais SoundBar skaļrunis ar
bezvadu basu skaļruni sniedz pilnīgu, bagātīgu skaņu un kristālskaidru dialogu. No
pieklusināta kadra līdz aizraujošām kaujas ainām – šovi un filmas atdzīvojas.
Tieši tāda skaņa, kādu vēlaties
• 3 kanāli: vidējā diapazona frekvenču skaļruņi un augsto frekvenču skaļruņi
• 300 W izeja. Jaudīga skaņa
• Centrālais skaļrunis skaidram dialogam. Sadzirdiet katru vārdu
• Dolby Audio. Esiet pašā notikumu vidū
• Bezvadu basu skaļrunis. Dziļāks bass
Mūzika un filmas
• Bluetooth un USB savienojumi
• HDMI-izeja (ARC). Kontrolējiet SoundBar skaļruni ar TV tālvadības pulti
• Robusts metāla siets skaidrai skaņai
Ieraugiet. Izdzirdiet. Iemīliet.
• Novietojiet uz TV galdiņa, pie sienas vai uz jebkuras līdzenas virsmas
• Plānas formas basu skaļrunis
• Iekļautas sienas skavas
• Atšķirīgs ģeometrisks dizains. Zems profils
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SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W

Specifikācijas
Skaņa

• Skaļruņa izejas jauda: 200 W
• Basu skaļruņa izejas jauda: 100 W
• Skaļruņu sistēmas izvades jauda: 300 W

Skaļruņi

• Galvenās ierīces skaļruņi: L: pilna diapazona
skaļrunis (52 mm/2 collu) + augsto frekvenču
skaļrunis; R: pilna diapazona skaļrunis (52 mm/2
collu) + augsto frekvenču skaļrunis; C: pilna
diapazona skaļrunis (52 mm/2 collu) x 2
• Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis
• Basu skaļruņa draiveri: 1 x zemo frekvenču
skaļrunis (165,1 mm/6,5 collu)

Savienojamība

• Integrētie savienojumi: Bluetooth
• Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja,
HDMI 1.4 izeja (ARC), USB, Audio ieeja (3,5 mm
ligzda)

Lietošanas komforts

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves
režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults
piekļuve

Dizains

• Piestiprināma pie sienas

Strāvas padeve

• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: Galvenā
ierīce: <0,5 W; Basu skaļrunis: <2 W

Izceltie produkti
• Basu skaļruņa enerģijas patēriņš: 25 W
• Galvenās ierīces enerģijas patēriņš: 25 W
• Galvenās ierīces strāvas padeve: 100-240 V
maiņstrāva, 50/60 Hz
• Basu skaļruņa energopadeve: 100-240 V ~, 50/
60 Hz

Izmēri

• Ierīce (P x A x Dz): 950 x 67,3 x 81,7 mm
• Basu skaļrunis (P x A x Dz): 150 x 412 x 310 mm

Piederumi

• Iekļautie piederumi: 1 x CR2025 baterija, Strāvas
vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults,
Vispasaules garantijas brošūra

Iesaiņojuma izmēri

• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
101,5 x 44 x 18 cm
• Bruto svars: 10,3 kg
• Neto svars: 7,7 kg
• Taras svars: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Ārējā kartona kaste
•
•
•
•
•
•

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
Outer carton (L x W x H): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
Bruto svars: 22 kg
Neto svars: 15,4 kg
Taras svars: 6,6 kg
GTIN: 1 48 95229 10234 4

•

Spēcīga skaņa

Lāzera kamīna sprakšķēšana. Pūļa rēkšana. Šis 300 W
SoundBar skaļrunis ļauj jums izbaudīt saturu pilnībā,
sākot no filmām un beidzot ar sporta pārraidēm. Trīs
kanāli atbrīvo jūsu iemīļotāko šovu skaņu. Jaudīgais,
plānais basu skaļrunis ievērojami pastiprina basu.
Sprādzieni dārdēs, un mūzikai būs dziļa un bagātīga
skaņa.

Kristālskaidrs dialogs

Šī SoundBar centrālais skaļrunis nodrošina skaidru un
izteiktu dialogu, turklāt arī patīkami sabalansētu. Jūs
sadzirdēsiet katru vārdu – vai jūs sēdētu stūrī, vai
pašā istabas vidū.

Dolby Digital

Lai jūs aizrauj jūsu iemīļotākie šovi un filmas. Šis
SoundBar skaļrunis ar bezvadu basu skaļruni atbalsta
Dolby Digital telpiskās skaņas formātu, iegūstot vēl
plašāku pieredzi ar klātesamības efektu.

Jūsu iemīļotākās melodijas

Filma ir galā? Laiks pēcfilmas diskusijai? Kad drāma uz
ekrāna beigusies, pārslēdziet SoundBar skaļruni uz
Bluetooth un sagatavojiet atskaņošanas sarakstu. Vai
arī atskaņojiet melodijas tieši no USB. Jums patiks šī
bagātīgā skaņa, lai ko arī jūs klausītos.

Atšķirīgs dizains

Šis skaistais un vienkāršais ģeometriskais dizains un
zemais profils iederēsies katrā mājā. Kad jādomā, kur
to novietot, iekļautās sienas skavas paver plašas
iespējas. Jaudīgā basu skaļruņa plānā forma ļauj to
viegli paslēpt.

Jebkurš avots.

Pievienojieties, izmantojot HDMI, audio ieeju, USB
un ne tikai to vien. HDMI-izeja (ARC) jums ļauj
kontrolēt SoundBar skaļruni ar TV tālvadības pulti.
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