
 

 

Philips
Zvočnik Soundbar

3.1-kanalni brezžični nizkotonec

Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

HTL3325
Dramatični zvok

Televizor 4K je tanek: njegov zvok pa mogočen. Zmogljiv zvočnik z brezžičnim 
globokotoncem vam nudi popoln, bogat zvok in kristalno čist dialog. Od najbolj 
prefinjenega trenutka do vznemirljivih prizorov bitke – oddaje in filmi bodo oživeli.

Ves zvok, ki ga želite
• 3 kanali: srednjetonske zvočne enote in visokotonski zvočniki
• 300 W moči. Mogočen zvok.
• Osrednji zvočnik za zanimiv dialog. Slišali boste vsako besedo
• Dolby Avdio. Bodite v središču dogajanja.
• Brezžični globokotonec. Še globlji globoki toni.

Glasba in filmi
• Povezavi Bluetooth in USB
• HDMI-izhod (ARC). Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na omarico oz. katerokoli ravno površino
• Tanek globokotonec
• Priloženi stenski nosilci
• Prepoznavna geometrična zasnova. Nizek profil



 Izredno močan zvok
Prasketanje kaminskega ognja. Rjovenje množice. S 
tem Soundbar-om skupne moči 300 W RMS boste 
svoje najljubše vsebine - od filmov, do športnih 
prenosov - vsekakor doživeli bolje. Naj zvok vaših 
priljubljenih vsebin oživi v 3-kanalni reprodukciji. 
Zmogljiv in tanek brezžični nizkotonec občutno 
poudari nizke tone. Eksplozije boste slišali, kot bi bili 
v centru dogajanja, vaša glasba pa bo zvenela naravno 
in bogato.

Kristalno čist dialog
Osrednji zvočnik v tem zvočniku Soundbar 
zagotavlja, da je dialog jasen in razločen – ter 
čudovito uravnotežen. Slišali boste lahko vsako 
besedo, ne glede na to, ali sedite v kotu ali na sredini 
prostora.

Dolby Digital
Naj vas priljubljene oddaje in filmi povsem 
prevzamejo. Soundbar z brezžičnim nizkotoncem 
podpira format prostorskega zvoka Dolby Digital, ki 
omogoča bogatejše in pristnejše doživetje.

Vaša priljubljena glasba
Je filma že konec? Imamo po zadnji epizodi popularne 
serije čas za razpravo? Ko se dramatični trenutki na 
velikem zaslonu končajo, lahko Soundbar preklopite 
v način Bluetooth in na povezani napravi pripravite 
svoj glasbeni seznam za predvajanje. Glasbo lahko 
predvajajte tudi neposredno prek vhoda USB. 
Uživajte v bogatejšem zvoku, ne glede na vašo 
priljubljeno zvrst.

Prepoznavna oblika
Zvočnik se ponaša s čudovito preprosto 
geometrično obliko in nizkim profilom, ki bosta 
polepšala vsak dom. Pri postavitvi imate zaradi 
vgrajenih stenskih nosilcev več možnosti. Zaradi 
kompaktne zasnove zmogljivega globokotonca ga je 
mogoče enostavno skriti.

Katerikoli vir
Povezave so mogoče prek priključkov HDMI, Avdio-
in, USB in ostalih. HDMI-izhod (ARC) dovoljuje 
upravljanje zvočnika Soundbar kar z daljinskim 
upravljalnikom televizorja.
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Zvok
• Izhodna moč zvočnika: 200 W
• Izhodna moč nizkotonca: 100 W
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 300 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: L: polni razpon 

(52 mm/2") + visokotonski zvočnik; D: polni 
razpon (52 mm/2") + visokotonski zvočnik; C: 
polni razpon (52 mm/2") × 2

• Vrsta globokotonca: Aktivni, Brezžični 
globokotonec

• Zvočne enote nizkotonca: 1 × nizkofrekvenčni 
(165,1 mm/6,5 palca)

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, 

Izhod HDMI 1.4 (ARC), USB, 3,5 mm avdio vhod

Priročnost
• EasyLink (HDMI-CEC): Zvočni povratni kanal 

(ARC), Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje 
pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: Glavna 

enota: < 0,5 W; globokotonec: < 2 W

• Poraba nizkotonskega zvočnika: 25 W
• Poraba energije glavne enote: 25 W
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Napajanje nizkotonskega zvočnika: 100–240 V~; 

50–60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 950 × 67,3 × 81,7 mm
• Globokotonec (Š x V x G): 150 × 412 × 310 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 1 baterija CR2025, 

Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski 
upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije embalaže
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

101,5 x 44 x 18 cm
• Bruto teža: 10,3 kg
• Neto teža: 7,7 kg
• Teža embalaže: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Outer carton (L x Š x V): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
• Bruto teža: 22 kg
• Neto teža: 15,4 kg
• Teža embalaže: 6,6 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 10234 4
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
3.1-kanalni brezžični nizkotonec Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W

http://www.philips.com

