
 

 

Philips
Altifalante SoundStage

Subwoofer integrado 3.1
Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
150 W

HTL5130B
Som potente para melhorar o seu televisor
com subwoofer integrado
O altifalante Philips SoundStage HTL5130B dispõe de tecnologia WaveFlector que produz um som 

amplo, natural e envolvente para o melhor entretenimento com filmes e música. Basta colocar um 

televisor sobre este, conectá-lo e o seu sistema de entretenimento em casa está pronto.

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Altifalante de canal central dedicado para nitidez de voz superior
• Subwoofer integrado para graves potentes
• WaveFlector envolve-o em cada detalhe de som

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
• EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Concebido a pensar na simplicidade
• Design moderno para complementar o ambiente de sua casa
• Ideal para o seu televisor, basta colocá-lo na parte superior



 Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround 
com uma dimensão sonora realista.

WaveFlector

A base da tecnologia WaveFlector é um 
sistema de altifalantes exclusivo com 3 
altifalantes, dois altifalantes laterais e um 
altifalante central, localizados entre dois 
reflectores. Os dois altifalantes laterais emitem 
som para os reflectores extensivamente 
estudados, calculados e definidos para que o 
som, especialmente as altas frequências, seja 
reflectido pela sala até ao ouvinte. Os 
altifalantes direccionados para os reflectores 
criam uma paisagem sonora ampla e natural 
que realmente excede os efeitos espaciais 
oferecidos por uma instalação padrão de 
sistema de cinema em casa estéreo.

Subwoofer integrado

O subwoofer integrado proporciona ao 
SoundStage a potência necessária para 
aumentar os graves do televisor sem ocupar 
espaço adicional. Este também dispõe de um 
vasto leque de melhoramentos de graves 
dinâmicos que elevam o impacto de graves 
num filme ou música. Através da integração do 
subwoofer, o SoundStage proporciona graves 
sem a confusão de uma unidade externa.

Um só toque com NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou tablet com NFC na área 
NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o 
emparelhamento Bluetooth® e começar a 
transmissão de música.

Transmissão sem fios via Bluetooth
Transmissão música sem fios via Bluetooth a 
partir dos dispositivos música

Ideal para o seu televisor

O SoundStage dispõe de uma estrutura 
resistente e elegante concebida para suportar 
o peso de vários tipos de televisores de 32" a 
55".

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos, como leitores de DVD, leitores 
Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de 
cinema em casa, televisores, etc., com um 
telecomando. Este utiliza o protocolo padrão 
da indústria, HDMI CEC, para partilhar 
funcionalidades entre dispositivos através do 
cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode 
operar simultaneamente todos os 
equipamentos HDMI CEC ligados. Funções 
como o modo de espera e a reprodução 
podem agora ser aplicadas com total facilidade.

USB

Desfrute de música MP3/WMA a partir dos 
seus dispositivos USB portáteis
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Som
• Melhoramento do som: Modo Nocturno, 

Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de 
áudio

• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Potência de saída do altifalante: 3 x 30 W
• Potência de saída do subwoofer: 60 W
• Potência total RMS @ 10% THD: 150 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas por unidade principal: 3 x 2" diafragmas 

de gama completa
• Impedância do altifalante: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: 1 woofer de 4", Subwoofer 

Integrado

Conectividade
• Ligações integradas: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via 

Bluetooth
• Ligações posteriores: Saída HDMI 1.4 (ARC), 

Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, 
Entrada AUX, Entrada de áudio de 3,5 mm

• Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, USB

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapeamento automático 

das entradas de áudio, Reprodução com um só 
toque, Modo standby com um só toque, 
Comunicação do telecomando, Standby do 
sistema, Audio Return Channel

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 50 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 713 x 75 x 325 mm
• Peso da unidade principal: 4,5 kg
• Embalagem (L x A x P): 790 x 138 x 396 mm
• Peso incl. embalagem: 8,1 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual 

de início rápido, Telecomando, Folheto de 
segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Pilha 
AAA (x1), Manual do utilizador

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA

Embalagem exterior
• EAN: 48 95185 60807 5
• Peso bruto: 13,545 lb
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,1 x 15,6 x 5,4 polegada
• Peso líquido: 10,750 lb
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 2,795 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,1 x 5,4 x 15,6 polegada
• EAN: 48 95185 60807 5
• Peso bruto: 13,545 lb
• Peso líquido: 10,750 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 2,795 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

28,1 x 3,0 x 12,8 polegada
• Peso: 9,921 lb
•
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Especificações
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