
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1kanálový bezdrátový 

subwoofer

Google Cast a Spotify Connect
Bluetooth a NFC
1 vstup a výstup HDMI ARC

HTL5160B
Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku
se službami Google Cast a Spotify Connect
Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku 

a vychutnejte si lepší filmový zážitek. Začněte si užívat vysoce kvalitní a plynulé přehrávání 

prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací a reproduktoru, který podporuje službu Google Cast.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Jednoduše odesílejte hudbu z telefonu do reproduktoru se službou Google Cast
• Služba Spotify Connect pro zážitek z nativní aplikace bez námahy
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Připojení k jednomu vstupu HDMI pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Speciální reproduktor se středovým kanálem pro jasný zvuk vynikající kvality
• 2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu a dynamický rozsah
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
• Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

Navrženo pro jednoduchost
• Doprovodná aplikace Philips pro snadné nastavení sítě



 Reproduktor se středovým kanálem

Reproduktor se středovým kanálem určený 
především pro hlasové frekvence umisťuje řeč 
do středu obrazovky. To zlepšuje polohu 
a zřetelnost hlasu a zvyšuje míru prožitku 
z filmů.

Jednodotykové ovládání NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení 
Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí 
klepnout na chytrý telefon nebo tablet 
s technologií NFC v dosahu NFC 
reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor 
SoundStage zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

2pásmový reproduktor

2pásmový reproduktor pro nejvyšší čistotu 
a vysoký dynamický rozsah

Google Cast

Užívejte si vysoce kvalitní a plynulé přehrávání 
prostřednictvím oblíbených hudebních aplikací. 
Zařízení Soundbar podporuje službu Google 
Cast, můžete tedy hudbu ze svých oblíbených 
hudebních aplikací odesílat z osobního zařízení 
do reproduktorů. K odesílání můžete použít 
zařízení iPhone®, iPad®, telefon či tablet se 
systémem Android, notebook Mac® či 
Windows® nebo Chromebook.

Doprovodná aplikace Philips

Použijte aplikaci Philips HCWeSet Manager 
pro nastavení a připojení svých nových 

reproduktorů k domácí bezdrátové síti a 
začněte si užívat vysoce kvalitní zvuk a plynulé 
přehrávání ze svých oblíbených aplikací*. *Než 
budete moci bezdrátově odesílat hudbu 
z hudebních aplikací, je nutné nainstalovat 
aplikaci za účelem nastavení sítě a služby a 
přijmout smlouvu o ochraně osobních údajů. 
*Abyste mohli odesílat hudbu ze služby Spotify, 
budete k použití služby Connect potřebovat 
službu Spotify Premium.

Spotify jako dálkový ovladač

Pomocí služby Spotify Connect můžete snadno 
procházet, prohlížet a přehrávat hudbu 
z jakékoli místnosti v domě a své chytré 
zařízení používat jako dálkový ovladač. 
S přímým spojením Spotify můžete přehrávat 
hudbu přímo z cloudu, abyste své chytré 
zařízení mohli používat k volání či přehrávání 
videa a můžete dokonce odejít mimo dosah, 
aniž by se přehrávání hudby přerušilo. Toto 
použití je také šetrnější k bateriím, protože 
množství energie potřebné k přehrávání hudby 
je minimální. Všechny známé skvělé funkce 
Spotify jsou k dispozici, od hotových seznamů 
po vysoké vzorkovací frekvence. Všechno, co 
potřebujete k objevování nové hudby a 
k jejímu poslechu v té nejlepší podobě.
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Přednosti
Reproduktor Soundbar
3.1kanálový bezdrátový subwoofer Google Cast a Spotify Connect, Bluetooth a NFC, 1 vstup a výstup HDMI 
ARC
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a 

basů, Virtuální prostorový zvuk, Synchronizace 
zvuku, Film, Hudba, Hlas, Automatická úprava 
hlasitosti

• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Výstupní výkon reproduktoru: 3 × 40 W
• Výstupní výkon subwooferu: 200 W
• Celkový výkon RMS při 10% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 320 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
• Měniče subwooferu: 1 x 8" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
• Impedance subwooferu: 2 ohm
• Měniče systému Soundbar: 5 basových 

reproduktorů, 3 výškové reproduktory

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth, 

NFC
• iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes 

rozhraní Bluetooth
• Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, Ethernet
• Horní připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0
• Online služby: Google Cast™, Spotify Connect

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování 

audio vstupu, Pohotovostní režim stisknutím 
jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím 
dálkového ovladače, Systém v pohotovostním 
režimu, Zpětný audio kanál

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 

50/60 Hz
• Hlavní jednotka: Spotřeba v úsporném síťovém 

režimu: <6 W, spotřeba v úsporném 
pohotovostním režimu: <0,5 W

• Napájení subwooferu: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Subwoofer: Spotřeba v úsporném síťovém režimu: 

<6 W, spotřeba v úsporném pohotovostním 
režimu: <0,5 W

• Spotřeba subwooferu: 30 W

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 100 × 51 × 69 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 2,2 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 205 × 316 × 401 mm
• Balení (Š x V x H): 475 × 355 × 373 mm
• Hmotnost včetně balení: 12,2 kg
• Hmotnost subwooferu: 7 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Adaptér AC, 2 x napájecí kabel, 2x baterie 
AAA, Šrouby (6×), Optický audiokabel, Uživatelská 
příručka na disku CD-ROM

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet
• Název aplikace: Aplikace Philips HCWeSet, ke 

stažení zdarma v obchodě Apple App Store a 
Google Play

•
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Specifikace
Reproduktor Soundbar
3.1kanálový bezdrátový subwoofer Google Cast a Spotify Connect, Bluetooth a NFC, 1 vstup a výstup HDMI 
ARC

* Dostupnost hudební služby závisí na dané zemi. Podrobnosti najdete 
na webové stránce příslušné hudební služby.

* Pro tento reproduktor je potřeba prémiový účet Spotify.

http://www.philips.com

