
 

 

Philips
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Google Cast en Spotify Connect
Bluetooth en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC

HTL5160B
Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid
met Google Cast en Spotify Connect
Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een 
ervaring als in de bioscoop. Geniet met deze SoundBar met Google Cast van geluid van 
hoge kwaliteit en moeiteloos afspelen via uw favoriete muziek-apps.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast
• Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Intenser geluid voor TV en film.
• Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
• 2-weg luidspreker voor de beste helderheid en een dynamisch bereik
• Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
• Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Ontworpen voor eenvoud
• Philips-app voor eenvoudige configuratie van het netwerk
• Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV



 Middenkanaal-luidspreker

Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor 
stemfrequenties laat stemmen midden uit het 
scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing 
en helderheid voor stemmen, zodat u films nog 
meeslepender beleeft.

NFC met één druk op de knop

Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 
(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een soundstage om de soundstage 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

2-weg luidspreker

2-weg luidspreker voor de beste helderheid en 
een explosief dynamisch bereik

Google Cast

Geniet van hoge kwaliteit en een vloeiende 
geluidsweergave met uw favoriete muziek-
apps. In deze SoundBar is Google Cast 
ingebouwd zodat u uw favoriete muziek-apps 
van uw persoonlijke apparaat naar uw 
luidsprekers kunt casten. U kunt casten vanaf 
uw iPhone®, iPad®, Android-telefoon of -
tablet, Mac®- of Windows-laptop of 
Chromebook.

Philips Companion-app

Gebruik de Philips HCWeSet Manager-app om 
uw nieuwe luidsprekers te installeren en aan te 

sluiten op uw draadloze thuisnetwerk, en 
geniet van de hoogwaardige audio en vloeiende 
geluidsweergave van uw favoriete apps*. *Het 
is verplicht de app te installeren voor 
netwerkconfiguratie en de overeenkomst 
inzake diensten en privacy te ondertekenen 
voordat u muziek draadloos vanaf uw muziek-
apps kunt casten. *Om muziek van Spotify te 
casten moet u Spotify Premium gebruiken om 
een verbinding te maken

Spotify als afstandsbediening

Als u Spotify Connect gebruikt kunt u 
gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en 
afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw 
smartphone als afstandsbediening. Met een 
directe verbinding met Spotify kunt u muziek 
rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw 
mobiele apparaat kunt gebruiken voor 
oproepen, video's of zelfs buiten het bereik 
zonder onderbreking van uw muziek. Dit is 
ook beter voor de accu, omdat de energie die 
wordt gebruikt voor muziek is 
geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige 
Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-
klare lijsten naar de hoge 
bemonsteringsfrequenties. Door optimale 
prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om 
nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.
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Kenmerken
SoundBar-luidspreker
3.1-kanaals draadloze subwoofer Google Cast en Spotify Connect, Bluetooth en NFC, 1 HDMI in en HDMI 
out ARC
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Geluid
• Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en 

basregeling, Virtual Surround Sound, 
Audiosynchronisatie, Film, Muziek, Spraakfunctie, 
Automatische volumeregelaar

• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Uitgangsvermogen luidspreker: 40 W x 3
• Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer
• Subwoofer: 1 x 8" woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
• Subwooferimpedantie: 2 ohm
• Drivers per SoundBar: 5 circuitwoofers, 3 

tweeters

Connectiviteit
• Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via 

Bluetooth
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische 

ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, 
Ethernet

• Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), 
USB 2.0

• Onlineservices: Google Cast™, Spotify Connect

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing 

van audio-invoer, Stand-by met één druk op de 
knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, 
Audio Return Channel

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3

Ontwerp
• Wandmontage mogelijk

Vermogen
• Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/

60 Hz
• Apparaat: Stroomverbruik in stand-by van het 

netwerk: < 6 W, stroomverbruik in 
energiebesparende stand-by: < 0,5 W

• Voeding subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
• Subwoofer: Stroomverbruik in stand-by van het 

netwerk: < 6 W, stroomverbruik in 
energiebesparende stand-by: < 0,5 W

• Stroomverbruik subwoofer: 30 W

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 1100 x 51 x 69 millimeter
• Gewicht hoofdunit: 2,2 kg
• Subwoofer (b x h x d): 205 x 316 x 401 millimeter
• Verpakking (b x h x d): 475 x 355 x 373 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 12,2 kg
• Gewicht van de subwoofer: 7 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Afstandsbediening, Brochure met juridische en 
veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, AC-
adapter, 2 netsnoeren, 2 AAA-batterijen, 
Schroeven (x6), Optische audiokabel, 
Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

App voor smartphone/tablet
• Naam app: Philips HCWeSet. Gratis te 

downloaden via de Apple App store en Google 
Play

•
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Specificaties
SoundBar-luidspreker
3.1-kanaals draadloze subwoofer Google Cast en Spotify Connect, Bluetooth en NFC, 1 HDMI in en HDMI 
out ARC

* De beschikbaarheid van muziekdiensten is afhankelijk van uw land. 
Ga naar de relevante muziekdienst-website voor meer informatie.

* Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.

http://www.philips.com

