
 

 

Philips
Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
1 HDMI giriși ve HDMI çıkıșı ARC
320 W

HTL5140B
Tüm TV'ler için güçlü ses

kablosuz subwoofer ile
HTL5140, maksimum 320 W çıkışlı ince bir Soundbar'dır. Birinci sınıf metal kaplaması ile şık bir ürün 
olan Soundbar duvara monte edilebilir veya masa üstüne yerleştirilebilir. Video için bir HDMI girişi 
HDMI ARC ve kablosuz müzik dinlemek için aptX® özellikli Bluetooth® ve AAC.

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkıșı
• Güçlü 320 W ses çıkıșı
• Etkileyici bas için 8 inç woofer
• Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS
• Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
• Yüksek çözünürlükte ses için Mylar malzemeden üretilen tweeter

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
• Tüm seslere TV'nizden erișim için HDMI ARC
• Harika görüntü ve ses kalitesi için bir HDMI girișine bağlayın
• Bluetooth eșleșmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuș
• Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Kablo karmașası olmadan yerleștirebileceğiniz kablosuz subwoofer
Soundbars & soundbases
Best soundbar up to £300

Philips HTL5140



 Güçlü 320 W ses çıkıșı

İçindeki her biri 4 woofer'lı ve 2 tweeter'lı iki 
ünite, sesi mükemmel dengede tutar. 
Ünitelerin toplamda sağladığı 320 W ses çıkıșı 
17 L subwoofer kutusunun güçlü bas sesiyle bir 
arada.

Dolby Digital ve DTS
Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın 
gerçek kalitesini keșfedin. Dolby Digital ve DTS 
Digital Surround, dijital müzik ve videoları 
canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik 
sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev 
sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin 
keyfini sürebilirsiniz.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® 
(aptX® ve AAC)

NFC teknolojisi

Tek dokunuș NFC (Yakın Alan İletișimleri) 
teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca 
eșleștirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli 
bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC 
alanına dokundurun, Bluetooth eșleșmesini 
bașlatın ve müzik akıșını bașlatın.

Mylar tweeter
Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar 
malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. 
Tüm yüksek frekansların mükemmel șekilde 
elde edilmesi sayesinde müziğiniz hayat bulur 
ve filmler gerçek seslerine kavușur. İki yönlü 
tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer 
ile birlikte çalıșan tweeter, yüksek frekanslarda 
daha net, daha geniș ve daha hassas ses ortaya 
çıkarır. Gelișmiș netlik müziğin tüm farklı 
bileșenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. 
Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri 
daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek 
müziğinizin keyfini çıkarın.

Virtual Surround Ses

Philips Virtual Surround Ses, beșten az sayıda 
hoparlörden olușan bir sistemden zengin ve 
derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. 
Son derece gelișmiș mekansal algoritmalar, 
ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses 
özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her 
türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, 
çok kanallı surround sese dönüștürülür. 
Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini 
yașamak için herhangi bir ekstra hoparlör, 
kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Bir HDMI giriși bulunur
Oynatıcınızın bir ses HDMI girișini/çıkıșını 3D 
olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteșem 3D 
görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 
sesin tadını çıkarın.
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Ses
• Ses Geliștirme: Tiz ve Bas Kontrolü, DoubleBass
• Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby Dijital
• Subwoofer çıkıș gücü: 220W
• Hoparlör çıkıș gücü: 100W
• Toplam Güç RMS %10 THD: 320 W

Hoparlörler
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 8 inç woofer
• Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer
• Soundbar bașına sürücü sayısı: 2X 1 inç mylar 

tweeter'lar, 4 race track woofer'lar

Bağlantı
• Arka Bağlantılar: Dijital optik giriș, HDMI 1.4 çıkıș 

(ARC), HDMI IN 1, Ses giriși 3,5 mm jak, USB
• Kablosuz bağlantılar: Bluetooth APT-X ve AAC
• Entegre Bağlantılar: Bluetooth APT-X, NFC

Kullanılabilirlik
• EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüș Kanalı, 

Otomatik ses giriși eșleme, Uzaktan Kumanda 
Geçiși

• HDMI Özellikleri: Ses Dönüș Kanalı (ARC), İçerik 
Türü

Güç
• Güç kaynağı: 110-240V
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 1045,2X48,9X66,5 mm
• Subwoofer (G x Y x D): 208 x 301 x 403 mm

Tasarım
• Duvara monte edilebilir

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç 

kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal 
Konular Broșürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım 
Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 70694 4
• Brüt ağırlık: 11,2 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 48 x 35,5 x 35,2 cm
• Net ağırlık: 8,943 kg
• Ambalaj sayısı: 1
• Dara ağırlığı: 2,257 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
• Ağırlık: 8,67 kg
•
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