
 

 

Philips
Тонколона SoundBar

3,1-канален безжичен събуфър

Google Cast и Spotify Connect
Bluetooth и NFC
1 HDMI вход и HDMI извод 
ARC

HTL5160B
Несравнима чистота на гласа с 3,1 канала
с Google Cast и Spotify Connect
Надстройте вашия телевизор с подобрена чистота на гласа и виртуален съраунд звук за по-

добро кино изживяване. Започнете да се наслаждавате на висококачествен звук и безпроблемно 

възпроизвеждане с любимите ви музикални приложения с тази компактна тонколона с функция 

за Google cast.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Лесно изпращайте музика от телефон до високоговорител с Google Cast
• Spotify Connect за безпроблемно изживяване на истинско приложение
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• Свържете към единия HDMI вход за отлично качество на картината и звука
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

По-богат звук за телевизия и филми
• Отделен високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа
• 2-посочен високоговорител за най-добра чистота и динамичен обхват
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Безжичният събуфър добавя вълнение към екшъна

Създадени да ви улеснят
• Приложението, което придружава Philips, за лесна настройка на мрежа



 Високоговорител за централен канал

Високоговорител за централен канал, 
отделен специално за честотите на гласа, 
закотвя говора за средата на екрана. Това 
предлага подобрено гласово 
позициониране и яснота, увеличавайки 
потапянето във филмите.

Сдвояване с едно докосване с NFC

Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно 
докосване – чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и тя ще се 
включи, ще се извърши Bluetooth® 
сдвояване и ще се стартира поточното 
възпроизвеждане на музика.

2-посочен високоговорител

2-посочен високоговорител за най-добра 
чистота и експлозивен динамичен обхват

Google Cast

Насладете се на високо качество и 
безпроблемно възпроизвеждане с 
любимите си музикални приложения. Тoзи 
звуков панел има вграден Google Cast, така 
че можете да предавате любимите си 
музикални приложения от вашето лично 
устройство на високоговорителите. Можете 
да възпроизвеждате от iPhone®, iPad®, 
телефон или таблет с Android, лаптоп Mac® 
или Windows® или от Chromebook.

Приложението, което придружава 
Philips

Използвайте приложението Philips 
HCWeSet Manager, за да настроите и 

свържете вашите нови високоговорители 
към безжичната ви домашна мрежа и 
започнете да се наслаждавате на 
висококачествен звук и безпроблемно 
възпроизвеждане от любимите ви 
приложения*. *Задължително е да 
инсталирате приложението за настройка на 
мрежата, както и споразумението за услуги 
и поверителност, преди да можете да 
предавате музика безжично от вашите 
музикални приложения. *За да предавате 
музика от Spotify, ще се нуждаете от Spotify 
Premium, за да използвате Connect

Spotify с дистанционно управление

С помощта на Spotify Connect можете лесно 
да преглеждате, проучвате и 
възпроизвеждате музика от всяка стая в 
къщата с вашето смарт устройство като 
дистанционно. С директна връзка със 
Spotify можете да пускате музика директно 
от облака, така че вашето смарт устройство 
може да се използва за разговори, 
видеоклипове или дори да е извън обхват, 
без да прекъсвате вашата музика. Тази 
функционалност също така щади батерията, 
тъй като енергията, използвана за музика, е 
минимална. Всички страхотни функции на 
Spotify са тук, от готовите списъци до 
високата честота на семплиране. Всичко, 
което ви трябва, за да откриете нова музика 
и да я чуете по най-добрия начин.
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Звук
• Подобрение на звука: Нощен режим, 
Регулиране на високи и ниски честоти, 
Виртуален съраунд звук, Аудио синхр., Филм, 
Музика, Глас, Автоматично изравняване звук

• Звукова система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Изходна мощност на високоговорителите: 40 

W x 3
• Изходна мощност на събуфъра: 200 W
• Обща мощност (RMS) при 10% THD (общо 
хармонични изкривявания): 320 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър
• Мембрана на събуфъра: 1 x 8" високоговорител 
за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
• Импеданс на събуфъра: 2 ома
• Мембрани на Soundbar тонколона: 5 x пистови 
басови високоговорители, 3 x 
високоговорители за високи честоти

Възможности за свързване
• Вградени съединители: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез 

Bluetooth
• Задни конектори: Цифров оптичен вход, HDMI 

1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Ethernet
• Горни конектори: Аудио вход (3,5 мм), USB 2.0
• Онлайн услуги: Google Cast™, Spotify Connect

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на 
аудио входове, Режим на готовност с едно 
докосване, Дистанционно управление - 
команди през домашната мрежа, Готовност на 
системата, Канал за връщане на аудио

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3

Дизайн
• За монтиране на стена

Захранване
• Захранване на главното устройство: Променлив 
ток 100 – 240 V, 50/60 Hz

• Главно устройство: Мощност на потребление в 
режим на готовност в мрежа: <6 W, ЕКО 
Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5 W

• Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 
V ~; 50-60 Hz

• Субуфер: Мощност на потребление в режим на 
готовност в мрежа: <6 W, ЕКО Мощност на 
потребление в режим на готовност: <0,5 W

• Потребление на събуфъра: 30 W

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 1100 x 51 x 

69 мм
• Тегло на главното устройство: 2,2 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 205 x 316 x 401 мм
• Опаковка (Ш x В x Д): 475 x 355 x 373 мм
• Тегло вкл. опаковката: 12,2 кг
• Тегло на събуфъра: 7 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление, Листовка с 
правна информация и информация за 
безопасност, Списък с търговски марки, AC 
адаптер, 2 x захранващи кабела, 2 бр. батерии 
тип AAA, Винтове (x6), Оптичен аудиокабел, 
Ръководство за потребителя на CD-ROM

Приложение за смартфон/таблет
• Име на приложението: Philips HCWeSet, 
безплатно изтегляне от Apple App store и 
Google Play

•
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* Наличието на музикални услуги зависи от държавата. Посетете 
уеб сайта на съответната музикална услуга за подробности.

* Необходим е акаунт в Spotify premium за този високоговорител.

http://www.philips.com

