
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtuálny priestorový zvuk
Integrovaný subwoofer
2 x HDMI In a HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL5120S
Výkonný zvuk pre každý televízor

s integrovaným subwooferom
Objavte skutočný zvukový potenciál svojich mediálnych zariadení. Vďaka integrovanému 
subwooferu a snímaču orientácie môžete reproduktor soundbar umiestniť podľa svojho 
vkusu.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
• Snímač orientácie zabezpečí najlepší zvuk pri akomkoľvek umiestnení

Úchvatný bohatý zvuk jednoducho a rýchlo
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Integrovaný aktívny subwoofer pre výkonné basy

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky



 Virtuálny priestorový zvuk

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti 
Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový 
zvuk pomocou systému s menej ako piatimi 
reproduktormi. Špičkové priestorové 
algoritmy verne reprodukujú zvukové 
charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 
5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný 
vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak 
premení na realistický viackanálový 
priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať 
fantastický priestorový zvuk, už nemusíte 
kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

HDMI x 2

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo 
čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk 
jednoduchým pripojením zvukového výstupu 
HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so 
zobrazením 2D.

Integrovaný aktívny subwoofer

Integrovaný aktívny subwoofer pre výkonné 
basy

Minimalistický elegantný dizajn
Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí 
do moderného interiéru

Snímač orientácie

Kvalitu vášho zvukového zážitku určuje poloha, 
v akej je umiestnený reproduktor soundbar vo 
vašej obývačke. Tento systém má však 
našťastie inteligentný snímač orientácie, ktorý 
okamžite optimalizuje kvalitu zvuku podľa 
toho, či je soundbar umiestnený horizontálne 
alebo vertikálne. Môžete si byť preto istý, že či 
už položíte soundbar na poličku, alebo ho 
namontujete na stenu, vždy si budete 
vychutnávať dokonalý zvukový zážitok.

Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
stabilná aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou 
Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú 
hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo 
aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod 
alebo iPhone.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.
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Hlavné prvky
Reproduktor Soundbar
Virtuálny priestorový zvuk Integrovaný subwoofer, 2 x HDMI In a HDMI out ARC, Bluetooth®
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

14,2 x 21,8 x 111,2 cm
• Hmotnosť netto: 4,323 kg
• Hmotnosť brutto: 6,1 kg
• Hmotnosť obalu: 1,777 kg
• EAN: 87 12581 66852 5
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

111,2 x 14,2 x 21,8 cm
• Hmotnosť netto: 4,323 kg
• Hmotnosť brutto: 6,1 kg
• Hmotnosť obalu: 1,777 kg
• EAN: 87 12581 66852 5
• Počet užívateľských balení: 1

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Double Bass Sound, FullSound, Nočný 
režim, Ovládanie výšok a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Výstupný výkon reproduktora: 2 x 60 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 120 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1" 

výškový reproduktor, 1 x 4" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah reproduktora: 55 – 18 k Hz
• Impedancia reproduktora: 3 ohm
• Impedancia výškového reproduktora: 12 ohm

Pripojiteľnosť
• Integrované pripojenia: Bluetooth
• Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm 

konektor Music iLink
• Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm)
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2

Dizajn
• Namontovateľné na stenu: áno

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim 
jedným dotykom, Prechod signálu 
prostredníctvom diaľkového ovládania, 
Pohotovostný režim systému

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Príkon
• Spotreba energie: 40 W
• Zdroj napájania: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 

60 Hz, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 1010 x 154 x 81 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,9 kg
• Balenie (Š x V x H): 1112 x 218 x 142 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 6.2 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

•
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