
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
Én HDMI-inngang og HDMI ARC-
utgang
320 W

HTL5140B
Kraftig lyd for alle TV-er

med trådløs subwoofer
HTL5140 er en slank Soundbar med en lydutgang på maks. 320 W. En førsteklasses 
metalloverflate tilfører stil og kan monteres på veggen eller plasseres på bordet. HDMI 
ARC, én HDMI-inngang for video og Bluetooth® med aptX® og AAC for trådløs musikk.

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Kraftig lyd på 320 W
• 8-tommers basshøyttaler for dunkende bass
• Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd
• Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
• Diskanthøyttaler i Mylar-materiale gir høydefinisjonslyd

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
• HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen
• Koble til en HDMI-inngang for flott bilde- og lydkvalitet
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Utformet for å forbedre rommet
• Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot
Soundbars & soundbases
Best soundbar up to £300

Philips HTL5140



 Kraftig lyd på 320 W

To enheter med fire woofere og to 
diskanthøyttalere på innsiden gir lyden perfekt 
balanse. Som en helhet produserer de 320 W 
lyd, noe som utfylles med kraftig bass fra en 
17L subwoofer.

Dolby Digital og DTS
Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken 
og filmene dine. Selv stereomusikk får stort 
lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital 
Surround utvider lydbildet fra digital musikk og 
videoer, skru det opp så du får virkelig 
oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til 
hjemmekinoanlegget.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs 
musikkstreaming

NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-
Touch NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Bare berør NFC-området 
på en høyttaler med smarttelefonen eller 
nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, 
starte Bluetooth-paring og begynne å streame 
musikk.

Diskanthøyttaler i Mylar-materiale
Det unike Mylar-materialet som brukes i 
diskanthøyttalerne, gir fantastisk tydelig lyd. 
Hele det høyfrekvente registeret blir gjengitt 
perfekt, slik at musikk blir levende, og filmer 
høres ut slik de skal. Diskanthøyttaleren er en 
svært viktig del av toveis-konstruksjonen og 
forbedrer de høye frekvensene, noe som 
resulterer i renere, mer romslig og mer presis 
lyd i tospann med basshøyttaleren. Forbedret 
klarhet betyr at du kan gjenkjenne alle de ulike 
elementene i musikken. Lytt til hvert enkelt 
instrument, hør vokalen mer tydelig og gled 
deg over musikk i forfriskende detaljer.

Virtual Surround-lyd

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig 
og oppslukende surroundlyd fra et 
høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. 
Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper 
nøyaktig de soniske karakteristikkene som 
finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle 
stereokilder med høy kvalitet gjøres til 
virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du 
trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger 
eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som 
fyller rommet.

Én HDMI-inngang er tilgjengelig
Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og 
krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved 
å koble spillerens HDMI-lydinngang til 
koblingen i AV-mottakeren uten 3D.
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Høydepunkter
Soundbar-høyttaler
2.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang, 
320 W
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Lyd
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, 

DoubleBass
• Lydsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
• Høyttalerens utgangseffekt: 100 W
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 320 W

Høyttalere
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 8" woofer
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer
• Drivere per soundbar: 2 x 1-tommers mylar-

diskanthøyttalere, Firespors basshøyttalere

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, HDMI 1.4-

utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, Lyddingang på 
3,5 mm, USB

• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth APT-X og AAC
• Integrerte tilkoblinger: Bluetooth APT-X, NFC

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk lydinngangskalibrering, 
Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), 
Innholdstype

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

1045,2 x 48,9 x 66,5 millimeter
• Subwoofer (B x H x D): 

208 x 301 x 403 millimeter

Utforming
• Kan monteres på vegg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, 
Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Ytre eske
• EAN: 87 12581 70694 4
• Bruttovekt: 11,2 kg
• Yttereske (L x B x H): 48 x 35,5 x 35,2 cm
• Nettovekt: 8,943 kg
• Antall kundepakker: 1
• Taravekt: 2,257 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
• Vekt: 8,67 kg
•
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Spesifikasjoner
Soundbar-høyttaler
2.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang, 
320 W
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