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Zestaw głośnikowy 
SoundBar

Virtual Surround
Zintegrowany subwoofer
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI 
ARC
Bluetooth®

HTL5120S
Potężny dźwięk dla każdego telewizora

dzięki zintegrowanemu subwooferowi
Uwolnij pełen potencjał dźwiękowy wszystkich swoich urządzeń multimedialnych. Dzięki 
zintegrowanemu subwooferowi i czujnikowi orientacji zestaw SoundBar możesz ustawić 
tak, jak lubisz.

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości 

obrazu i dźwięku
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu
• Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza
• Czujnik orientacji zapewnia najlepszy dźwięk bez względu na umiejscowienie

Pełny i bogaty dźwięk — bezprzewodowo
• Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
• Zintegrowany aktywny subwoofer zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów



 Virtual Surround Sound

Technologia Virtual Surround Sound 
opracowana przez firmę Philips pozwala 
uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy 
pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 
głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy 
przestrzenne wiernie oddają charakterystykę 
fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło 
dźwięku stereo wysokiej jakości jest 
przekształcane w naturalny, wielokanałowy 
dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować 
dodatkowych głośników, przewodów ani 
stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe 
pomieszczenie.

HDMI x 2

Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i 
krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-
kanałowym, podłączając wyjście audio HDMI 
x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym 
formatu 3D amplitunerze.

Zintegrowany aktywny subwoofer

Zintegrowany aktywny subwoofer 
zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja
Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi 
dopełnienie nowoczesnego wnętrza

Czujnik orientacji

Jakość dźwięku zależy od umiejscowienia 
zestawu SoundBar w pomieszczeniu. Na 
szczęście jest on wyposażony w inteligentny 
czujnik orientacji, który natychmiast 
optymalizuje jakość dźwięku, gdy wykryje, że 
zestaw głośnikowy SoundBar jest umieszczony 
poziomo lub pionowo. Bez względu na to, czy 
umieścisz zestaw SoundBar na półce, czy 
zamontujesz go na ścianie, możesz mieć 
pewność, że jakość dźwięku będzie zawsze 
doskonała.

Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia 
łatwą bezprzewodową komunikację z innymi 
urządzeniami Bluetooth, aby można było 
wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty 
sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze 
smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub 
iPhone przez głośnik wyposażony w 
technologię Bluetooth.

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy 
standard cyfrowego dźwięku 
wielokanałowego, wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania 
dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości 
dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,2 x 21,8 x 111,2 cm
• Waga netto: 4,323 kg
• Waga brutto: 6,1 kg
• Ciężar opakowania: 1,777 kg
• EAN: 87 12581 66852 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

111,2 x 14,2 x 21,8 cm
• Waga netto: 4,323 kg
• Waga brutto: 6,1 kg
• Ciężar opakowania: 1,777 kg
• EAN: 87 12581 66852 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 1

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne 

ustawianie poziomu głośności, Podwójne basy, 
FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich 
i niskich

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Moc wyjściowa głośnika: 2 x 60 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 120 W

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 

wysokotonowy 1", 1 niskotonowy 4"
• Pasmo przenoszenia głośnika: 55–18 tys. Hz
• Impedancja głośnika: 3 om
• Impedancja głośnika wysokotonowego: 12 om

Połączenia
• Wbudowane złącza: Bluetooth
• iPod/iPhone: przez złącze Music iLink 3,5 mm
• Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm)
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, 
Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, 
Wejście HDMI 2

Wzornictwo
• Możliwość montażu naściennego

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb 
gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, 
Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, 
Tryb gotowości

• Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Typ zawartości

Moc
• Zużycie energii: 40 W
• Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–

60 Hz, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, 

Tusz oparty na soi

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

1010 x 154 x 81 mm
• Waga jednostki centralnej: 3,9 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

1112 x 218 x 142 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód 

zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z 
informacjami na temat kwestii prawnych i 
bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, 
Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)
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