Philips
SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös
subwoofer
Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

HTL3325

Dramatiskt ljud
Din 4K-TV är tunn, men det behöver inte ljudet vara. Denna kraftfulla soundbar med
trådlös subwoofer ger dig fylligt, detaljrikt ljud och kristallklar dialog. Serier och filmer väcks
till liv i allt från de mest subtila ögonblicken till de mest spännande stridsscenerna.
Allt ljud du vill ha
• Tre kanaler: mellanregisterelement och tweeters
• 300 W uteffekt. Kraftfullt ljud
• Mitthögtalare för tydlig dialog. Hör varje ord
• Dolby Audio. Befinn dig i händelsernas centrum
• Trådlös subwoofer. Djupare bas
Musik och filmer
• Bluetooth- och USB-anslutningar
• HDMI-utgång (ARC). Kontrollera din soundbar med TV:ns fjärrkontroll
• Robust metallgaller för klart ljud
Se det. Hör det. Älska det.
• Placera på TV-möbeln, väggen eller annan plan yta
• Subwoofer med tunn profil
• Väggfästen medföljer
• Utmärkande geometrisk design. Diskret profil

HTL3325/10

SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W

Specifikationer

Funktioner

Ljud

• Uteffekt för högtalare: 200 W
• Uteffekt för subwoofer: 100 W
• Högtalarsystemets uteffekt: 300 W

• Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/
60 Hz
• Strömförsörjning, subwoofer: 100–240 V~,
50–60 Hz

Högtalare

Mått

• Huvudenhetens högtalarelement: V: fullregister (52
mm) + tweeter; H: fullregister (52 mm) + tweeter;
M: fullregister (52 mm) x2
• Subwoofertyp: Aktivitet, Trådlös subwoofer
• Subwooferelement: 1 x låg frekvens (165,1 mm)

Anslutningar

• Integrerade anslutningar: Bluetooth
• Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4utgång (ARC), USB, Ljudingång 3,5 mm

Bekvämlighet

• EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud,
Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

Design

• Väggmontering

Effekt

• Strömförbrukning i standby-läge: Huvudenhet: <
0,5 W, Subwoofer: < 2 W
• Strömförbrukning, subwoofer: 25 W
• Strömförbrukning, huvudenheten: 25 W

Kraftfullt ljud

• Huvudenhet (B x H x D): 950 x 67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm

Knastret av lasereld. Publikens vrål. Denna soundbar
på 300 W gör att du får ut mer av det innehåll du
gillar i allt från filmer till sport. Tre kanaler släpper
fram ljudet i dina favoritprogram. Den kraftfulla,
slimmade trådlösa subwoofern förbättrar basen
avsevärt. Explosioner kommer att mullra och
musiken låter djup och fyllig.

Tillbehör

Kristallklar dialog

• Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri,
Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll,
Garantisedel för hela världen

Förpackningens mått

Mitthögtalaren i denna soundbar ser till att dialogen
är tydlig, klar och vackert balanserad. Du kommer
att höra varje ord, oavsett om du sitter i ett hörn
eller mitt i rummet.

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D):
101,5 x 44 x 18 cm
• Bruttovikt: 10,3 kg
• Nettovikt: 7,7 kg
• Taravikt: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Dolby Digital

Yttre kartong

Sett klart filmen? Dags att diskutera seriens slut? När
dramatiken på skärmen har slutat kan du växla din
soundbar till Bluetooth och ladda en spellista, eller
spela upp din musik direkt från USB. Du får samma
fylliga ljud, vad du än gillar att lyssna på.

•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 2
Yttre kartong (L x B x H): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
Bruttovikt: 22 kg
Nettovikt: 15,4 kg
Taravikt: 6,6 kg
GTIN: 1 48 95229 10234 4

•

Låt dig uppslukas av dina favoritserier och
favoritfilmer. Den här soundbarhögtalaren med
trådlös subwoofer har stöd för Dolby Digitalsurroundljudsformatet för en mer expansiv och
engagerande upplevelse.

Dina favoritlåtar

Utmärkande design

Den enkla, geometriska designen och diskreta
profilen gör intryck i vilket hem som helst. När det
gäller placering ger de medföljande väggfästena dig
flera alternativ. Den slimmade designen på den
kraftfulla subwoofern gör den enkel att dölja.

Alla källor

Anslut via HDMI, ljudingång, USB med mera. Med
HDMI-utgången (ARC) kan du styra din soundbar
med TV:ns fjärrkontroll.
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