
 

 

Philips
Soundbar hangsugárzó

3.1 csatornás,vez. nélk. 

mélynyomó

Google Cast és Spotify Connect
Bluetooth és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI 
kimenet, ARC

HTL5160B
Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából

Google Cast és Spotify Connect szolgáltatással
Tegye még kiválóbbá a TV-készülékét a javított hangtisztasággal és a virtuális surround 
hangzással a még jobb moziélményért. Ezzel a Google Cast szolgáltatásra képes soundbar-ral 
kiváló minőségű hangot és zavartalan lejátszást tapasztalhat a kedvenc zenealkalmazásaival.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Továbbítson egyszerűen zenét a telefonjáról a hangsugárzóra a Google Cast segítségével
• Spotify Connect a gondtalan alkalmazás-élményhez
• Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz
• Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Dedikált center hangszóró a páratlan tisztaságú hangért
• 2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és a dinamikatartományért
• Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• A vezeték nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Egyszerűségre tervezve
• Philips társalkalmazás az egyszerű hálózatbeállításhoz
• Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt



 Center hangszóró

A kifejezetten a beszédfrekvenciákra tervezett 
center hangszóró a képernyő közepéhez 
rögzíti a párbeszédet, így javul a 
beszédpozicionálás és a tisztaság, elősegítve 
ezzel, hogy Ön igazán elmerülhessen a filmek 
nyújtotta élményben.

Egyérintéses használat NFC-
technológiával

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológia segítségével. A 
hangtér bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC-képes 
okostelefonját vagy táblagépét az adott hangtér 
NFC hatókörén belül.

2-utas hangsugárzó

2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és 
a kirobbanó dinamikatartományért

Google Cast

Kiváló minőségű, zavartalan lejátszás a kedvenc 
zenealkalmazásaival. A soundbar beépített 
eleme a Google Cast, így kedvenc 
zenealkalmazásait könnyedén 
megszólaltathatja hangsugárzóin. 
Átsugározhatja tartalmait iPhone®, iPad®, 
Androidos telefonjáról vagy táblagépéről, 
Mac® és Windows® laptopjáról vagy 
Chromebookjáról.

Philips társalkalmazás

A Philips HCWeSet Manager alkalmazással 
csatlakoztathatja a hangsugárzóit otthoni, 

vezeték nélküli hálózatához, és már élvezheti is 
a kiváló minőségű hangzást és a zavartalan 
lejátszást, kedvenc alkalmazásain keresztül*. 
*Mielőtt vezeték nélkül továbbíthatna zenét a 
zenealkalmazásokból, telepítenie kell a Philips 
HCWeSet Manager alkalmazást a hálózat 
beállításához, valamint a szolgáltatáshoz és az 
adatkezeléshez tartozó szerződések elfogadása 
miatt. *A Spotify-ról való zenetovábbításhoz 
szüksége lesz a Spotify Premiumra a Connect 
használatához

A Spotify mint távvezérlő

A Spotify Connect segítségével egyszerűen 
böngészhet, fedezhet fel és játszhat le zenét a 
ház minden szobájában, okostelefonját 
távvezérlőként felhasználva. A közvetlen 
Spotify-kapcsolattal egyenesen a felhők közül 
indíthatja a zenét, így okoskészülékén 
telefonálhat, videózhat, és akár a hatókörből is 
kiléphet, a zene nem fog megszakadni. Mindez 
ráadásul az akkumulátort is kíméli, a zenére 
felhasznált energia minimális. Természetesen a 
Spotify minden nagyszerű funkcióját megtalálja, 
az előre elkészített listáktól a nagy felbontásig. 
Mindent, ami az új számok felfedezéséhez és 
legélvezetesebb megszólaltatásához szükséges 
lehet.
HTL5160B/12

Fénypontok
Soundbar hangsugárzó
3.1 csatornás,vez. nélk. mélynyomó Google Cast és Spotify Connect, Bluetooth és NFC, 1 HDMI bemenet 
és HDMI kimenet, ARC



Kiadás dátuma  
2016-12-07

Verzió: 9.6.4

12 NC: 8670 001 26473
EAN: 48 95185 61034 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Hangzás
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély 

hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás, 
Audioszinkron, Film, Zene, Hang, Automatikus 
hangerőszint-kiegyenlítés

• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 3 x 40 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 8"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 2 ohm
• Egy soundbar meghajtói: 5 db race track 

mélyhangszóró, 3 db magashangszóró

Csatlakoztathatóság
• Integrált csatlakozások: Bluetooth®, NFC
• iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten 

keresztül, Bluetooth segítségével
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 
Ethernet

• Felső csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es), 
USB 2.0

• Online szolgáltatások: Google Cast™, Spotify 
Connect

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatikus 

audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti 
üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-
áthurkolás, Rendszerkészenlét, Audió visszirányú 
csatorna

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3

Formatervezés
• Falra szerelhető

Energiaellátás
• Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Főegység: Hálózati készenléti üzemmód 

fogyasztása: < 6 W, ECO Készenléti üzemmód 
fogyasztása: < 0,5 W

• A mélynyomó áramellátása: 100-240 V~; 50-60 Hz
• Mélynyomó: Hálózati készenléti üzemmód 

fogyasztása: < 6 W, ECO Készenléti üzemmód 
fogyasztása: < 0,5 W

• A mélynyomó energiafogyasztása: 30 W

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 1100 x 51 x 69 mm
• A főegység tömege: 2,2 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 205 x 316 x 401 mm
• Csomagolás (sz x ma x mé): 475 x 355 x 373 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 12,2 kg
• Mélynyomó tömege: 7 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi 
tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Hálózati 
adapter, 2 db hálózati kábel, 2 db AAA elem, 
Csavarok (6 db), Optikai audiokábel, Használati 
útmutató CD ROM-on

Okostelefon-/táblagép-alkalmazás
• Alkalmazás neve: Philips HCWeSet, ingyenesen 

letölthető az Apple App store és a Google Play 
oldalakról

•
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* A zeneszolgáltatás elérhetősége az adott országtól függ. A 
részletekért látogassa meg a szóban forgó zeneszolgáltatás 
weboldalát.

* A hangsugárzóhoz Spotify Premium előfizetés szükséges.

http://www.philips.com

