
 

 

„Philips“
„SoundBar“ garsiakalbis

3.1 kan. belaidė žem. dažnių 

kolonėlė

„Google Cast“ ir „Spotify 
Connect“
„Bluetooth“ ir NFC
1 HDMI įvestis ir HDMI išvestis, 
ARC

HTL5160B
Neprilygstamo aiškumo garsas iš 3.1 kan.

su „Google Cast“ ir „Spotify Connect“
Atnaujinkite savo televizorių, kad iš jo sklistų išskirtinio aiškumo ir virtualus erdvinis garsas, užtikrinantis 

neprilygstamą patirtį žiūrint filmus. Mėgaukitės aukštos kokybės garsu ir kokybiškai atkuriama muzika, 

naudodami mėgstamiausias muzikos programėles su garsiakalbyje integruota „Google Cast“.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Su „Google Cast“ lengvai transliuokite telefone esančią muziką per garsiakalbį
• „Spotify Connect“ – naudokitės programa lengvai
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• Prisijunkite prie vienos HDMI jungties, užtikrinančios puikią vaizdo ir garso kokybę
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Specialus centrinio kanalo garsiakalbis itin aiškiai atkuria balsą
• 2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir dinamiškumui užtikrinti
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
• Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
• Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė suteikia veiksmui žavesio

Suprojektuota paprastumui
• Tinklo nustatymą palengvinanti su „Philips“ pateikiama programa
• Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių



 Centrinio kanalo garsiakalbis

Centrinio kanalo garsiakalbis specialiai 
pritaikytas balso dažniams ir nukreipia balsus į 
ekrano centrą. Dėl taip užtikrinamo balso 
nukreipimo ir aiškumo filmai tampa dar 
tikroviškesni.

Valdymas vienu palietimu naudojant 
NFC

Lengvai susiekite „Bluetooth®“ įrenginius vienu 
palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio 
– angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija „SoundStage“ NFC srityje, kad 
įjungtumėte „SoundStage“, paleistumėte 
„Bluetooth®“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu 
perdavimu leisti muziką.

2 krypčių garsiakalbis

2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir 
iškirtiniam dinamiškumui

„Google Cast“

Mėgaukitės kokybiška atkuriama muzika 
naudodami mėgstamas muzikos programas. 
Šiame „SoundBar“ garsiakalbyje integruota 
„Google Cast“, todėl mėgstamas įrenginio 
muzikos programas galite lengvai perkelti į 
garsiakalbį. Transliuokite iš „iPhone®“, 
„iPad®“, „Android“ telefono arba planšetinio 
kompiuterio, „Mac®“ ar „Windows®“ 
nešiojamojo kompiuterio arba 
„Chromebook“.

Su „Philips“ pateikiama programa

Naudodamiesi „Philips HCWeSet“ valdymo 
programa nustatykite ir prijunkite naujuosius 

garsiakalbius prie belaidžio namų tinklo ir 
mėgaukitės mėgstamų programų sklandžiai 
atkuriamu kokybišku garsu*. *Būtina įdiegti 
programą, kad galėtumėte nustatyti tinklą, 
sutikti su paslaugomis ir privatumo 
nuostatomis, ir tik tada galėsite transliuoti 
muzikos programų turinį be laidų. *Jei norite 
transliuoti muziką iš „Spotify“, kad galėtumėte 
naudoti „Connect“, jums reikės „Spotify 
Premium“

„Spotify“ kaip nuotolinio valdymo pultas

Su „Spotify Connect“ galite lengvai naršyti, 
ieškoti ir leisti muziką bet kuriame kambaryje, 
naudodami išmanųjį įrenginį kaip nuotolinio 
valdymo pultą. Naudodami tiesioginį „Spotify“ 
ryšį galite leisti muziką tiesiai iš debesies, kad 
savo išmaniuoju įrenginiu galėtumėte 
skambinti, peržiūrėti vaizdo įrašus ar net išnešti 
jį už veikimo diapazono ribų, nenutraukiant 
muzikos atkūrimo. Taip tausojama baterija, nes 
muzikai eikvojama mažiau energijos. 
Mėgaukitės puikiomis „Spotify“ funkcijomis, 
pradedant paruoštais grojaraščiais ir baigiant 
dideliu pavyzdžių ėmimo dažniu. Čia yra viskas, 
kad atrastumėte muziką iš naujo ir galėtumėte 
ja mėgautis kokybiškai.
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Ypatybės
„SoundBar“ garsiakalbis
3.1 kan. belaidė žem. dažnių kolonėlė „Google Cast“ ir „Spotify Connect“, „Bluetooth“ ir NFC, 1 HDMI įves-
tis ir HDMI išvestis, ARC
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Aukštųjų ir 

žemųjų dažnių reguliavimas, Virtualus erdvinis 
garsas, Garso sinchronizavimas, Filmas, Muzika, 
Valdymas balsu, Automatinis garso išlyginimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“, Dolby Pro Logic 2
• Garsiakalbio išvesties galia: 40 W x 3
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 200 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 320 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 8 in 

garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

45–200 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 2 omų
• „SoundBar“ garsiakalbiai: 5 x takelių žemųjų dažnių 

garsiakalbiai, 3 x aukštųjų dažnių garsiakalbiai

Prijungimo galimybė
• Integruotos jungtys: „Bluetooth“, NFC
• „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per 

„Bluetooth“
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 

1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, Eternetas
• Populiariausios jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), 

USB 2.0
• Paslaugos internete: „Google Cast™“, „Spotify 

Connect“

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Automatinis garso įvesties 

kartografavimas, Budėjimo režimas vienu 
paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - 
„Passthrough“, Sistemos budėjimas, Garso 
grįžtamasis kanalas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Maitinimas
• Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V KS, 50 

/ 60 Hz
• Pagrindinis įrenginys: Energijos sąnaudos budėjimo 

režimu įjungus į tinklą : <6 W, sąnaudos veikiant 
ECO budėjimo režimu: <0,5 W

• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V~; 
50-60 Hz

• Žemųjų dažnių kolonėlė: Energijos sąnaudos 
budėjimo režimu įjungus į tinklą : <6 W, sąnaudos 
veikiant ECO budėjimo režimu: <0,5 W

• Žemųjų dažnių kolonėlės energijos sąnaudos: 
30 W

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 1100 x 51 x 

69 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,2 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 205 x 316 x 

401 mm
• Pakuotė (P x A x G): 475 x 355 x 373 mm
• Svoris su pakuote: 12,2 kg
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 7 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, 

Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, 
Kintamosios srovės adapteris, 2 x maitinimo laidai, 
2 x AAA baterijos, Varžtai (x6), Optinis garso 
laidas, Vartotojo vadovas CD diske

Išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio programa
• Programos pavadinimas: „Philips HCWeSet“, 

nemokamas atsisiuntimas iš „Apple App store“ ir 
„Google Play“

•
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Specifikacijos
„SoundBar“ garsiakalbis
3.1 kan. belaidė žem. dažnių kolonėlė „Google Cast“ ir „Spotify Connect“, „Bluetooth“ ir NFC, 1 HDMI įvest-
is ir HDMI išvestis, ARC

* Muzikos paslaugos priklauso nuo šalies. Daugiau informacijos 
pateikiama atitinkamose muzikos paslaugų svetainėse.

* Šiam garsiakalbiui būtina „Spotify Premium“ paskyra.

http://www.philips.com

