
 

 

Philips
Soundbar hangsugárzó

2.1 csat., vezeték nélküli 

mélynyomó

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI 
kimenet, ARC
320 W

HTL5140B
Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval
A HTL5140 készülék 320 W-os maximális teljesítményű, vékony kivitelű Soundbar. Az elegáns 
fémház stílusos megjelenést biztosít a falra szerelve vagy az asztalon elhelyezve. HDMI ARC, egy 
HDMI videobemenet, valamint Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreaminghez.

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Erőteljes, 320 W-os hangkimenet
• 8"-es mélyhangszóró a dübörgő basszusokhoz
• Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• Mylar anyagú magassugárzó a nagy felbontású hang érdekében

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
• Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez
Soundbars & soundbases
Best soundbar up to £300

Philips HTL5140



 Erőteljes, 320 W-os hangkimenet

Két egység, egyenként 4 mélyhangszóróval és 2 
magashangszóróval – hogy a hangzás 
tökéletesen kiegyensúlyozott legyen. 
Együttesen 320 W-os hangteljesítményt 
biztosítanak, amelyet a 17 l-es mélynyomónak 
köszönhetően nagy teljesítményű basszus 
egészít ki.

Dolby Digital és DTS
Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető 
legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a 
sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, 
mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround 
technológia a digitális zene és videók 
minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen 
surround hangzást kínál az Ön számára.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli 
zenestreameléshez

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Mylar magassugárzó
A magassugárzókban egyedülálló Mylar anyagot 
alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás 
érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas 
frekvenciák teljes tartományát, így a zene 
életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők 
elképzelése szerint szólal meg. A kétutas 
kialakítás szerves részeként a magassugárzó a 
mélynyomóval összehangoltan javítja a magas 
frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt 
térhatású és pontosabb hangzást eredményez. 
A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene 
összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a 
hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább 
énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes 
zenét.

Virtuális surround hangzás

A Philips Virtual Surround Sound funkciója 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból 
álló rendszer esetében is. A speciálisan 
kidolgozott térbeli algoritmusok hűen 
reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló 
minőségű sztereó hangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás 
surround hangzás. Nincs szükség új 
hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra 
ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a 
helyiséget.

Egy HDMI bemenet elérhető
Ha csatlakoztatja a lejátszónk 1 HDMI 
audiokimenetét a nem-3D AV receiverhez, 
élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a 
kristálytiszta 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.
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Fénypontok
Soundbar hangsugárzó
2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, 
ARC, 320 W
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, 

DoubleBass
• Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 100 W
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Hangszórók
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 8"-es hangszóró
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
• Egy soundbar meghajtói: 2x1"-es mylar 

magashangszóró, 4 "race track" mélyhangszóró

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 
Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, USB-vel

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth® APT-X 
és AAC

• Integrált csatlakozások: Bluetooth APT-X, NFC

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Tápellátás
• Tápegység: 110-240 V
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 208 x 301 x 403 mm

Design
• Falra szerelhető

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati 

tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, 
Nemzetközi garancialevél

Külső karton
• EAN: 87 12581 70694 4
• Bruttó tömeg: 11,2 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48 x 35,5 x 35,2 cm
• Nettó tömeg: 8,943 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 2,257 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

104,5 x 4,9 x 7,2 cm
• Tömeg: 8,67 kg
•
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Műszaki adatok
Soundbar hangsugárzó
2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, 
ARC, 320 W
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