
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer
Google Cast og Spotify Connect
Bluetooth og NFC
Én HDMI-inngang og HDMI ARC-
utgang

HTL5160B
Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler
med Google Cast og Spotify Connect
Oppgrader TV-en din, og få forbedret stemmeklarhet og virtuell surroundlyd som gir en 
bedre filmopplevelse. Du kan glede deg over høy lydkvalitet og sømløs avspilling med de 
foretrukne musikkappene dine med denne Google Cast-aktiverte soundbar-høyttaleren.

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Enkelt å sende musikk fra telefonen til høyttaleren med Google Cast
• Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Koble til en HDMI-inngang for flott bilde- og lydkvalitet
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Dedikert senterhøyttaler for overlegen stemmeklarhet
• Toveis høyttaler for å oppnå beste mulige klarhet og dynamisk rekkevidde
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
• Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende

Utformet med tanke på enkelhet
• Philips companion-app for enkel nettverksoppsett
• Diskré profil for å passe perfekt foran TVen



 Senterhøyttaler

En senterhøyttaler som er spesielt dedikert til 
talefrekvenser, fester tale til midt på skjermen. 
Dette gir forbedret taleplassering og klarhet, 
slik at du blir mer oppslukt av filmer.

One-Touch med NFC

Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks 
NFC-teknologi (Near Field Communications). 
Bare berør NFC-området på en enhet med 
smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for 
å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og 
begynne å streame musikk.

Toveis høyttaler

Toveis høyttaler for å oppnå beste mulige 
klarhet og eksplosiv dynamisk rekkevidde

Google Cast

Få sømløs avspilling av høy kvalitet med 
musikkappene du liker best. Denne lydplanken 
har innebygd Google Cast, slik at du kan caste 
musikkappene du liker best, fra enheten din til 
høyttalerne. Du kan caste fra iPhone®, iPad®, 
Android-telefon og -nettbrett, bærbar Mac®- 
og Windows®-PC eller Chromebook.

Philips companion-appen

Bruk Philips HCWeSet Manager-appen til å 
konfigurere og koble de nye høyttalerne til det 

trådløse hjemmenettverket for å få høy 
lydkvalitet og sømløs avspilling fra 
favorittappene dine*. *Du må installere appen 
for nettverksoppsett, i tillegg til tjeneste- og 
personvernerklæringen før du kan caste 
musikk trådløst fra musikkappene. *Du må ha 
Spotify Premium for å kunne caste musikk fra 
Spotify.

Spotify som fjernkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og 
spille av musikk i ethvert rom i huset ved å 
bruke smartenheten som fjernkontroll. 
Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille 
av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten 
kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller 
utenfor rekkevidde uten å forstyrre 
musikkavspillingen. Dette er dessuten mer 
batterivennlig da musikken krever mindre 
strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-
funksjonene fra ferdige spillelister til den høye 
samplingfrekvensen – alt du trenger for å 
oppdage ny musikk og lytte til det du liker.
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Høydepunkter
Soundbar-høyttaler
3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, Én HDMI-inngang og 
HDMI ARC-utgang
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Lyd
• Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og 

basskontroll, Virtual Surround-lyd, 
Lydsynkronisering, Film, Musikk, Tale, Automatisk 
volumutjevning

• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
• Høyttalerens utgangseffekt: 40W × 3
• Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 320 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: Integrert med hovedenhet
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 8" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 2 ohm
• Drivere per soundbar: Femspors basshøyttalere, 

3 x diskanthøyttaler

Tilkoblingsmuligheter
• Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth
• Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, HDMI 1.4-

utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, Ethernet
• Topp tilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm), USB 2.0
• Elektroniske tjenester: Google Cast™, Spotify 

Connect

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

lydinngangskalibrering, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang, System-standby, Audio 
Return Channel

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 

50/60 Hz
• Hovedenhet: Nettverkets strømforbruk i 

standbymodus: < 6 W, strømforbruk i ECO-
standby: < 0,5 W

• Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V~; 
50–60 Hz

• Subwoofer: Nettverkets strømforbruk i 
standbymodus: < 6 W, strømforbruk i ECO-
standby: < 0,5 W

• Effektforbruk for subwoofer: 30 W

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

1100 x 51 x 69 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 2,2 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

205 x 316 x 401 millimeter
• Emballasje (B x H x D): 

475 x 355 x 373 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 12,2 kg
• Vekt, subwoofer: 7 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, AC-
adapter, 2 x nettledninger, 2 x AAA-batterier, 
Skruer (x6), Optisk lydkabel, Brukerhåndbok på 
CD-ROM

App for smarttelefon/nettbrett
• Programnavn: Philips HC WeSet, gratis nedlasting 

fra Apple App Store og Google Play
•
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3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, Én HDMI-inngang og 
HDMI ARC-utgang

* Musikktilgjengeligheten avhenger av landet. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du gå til det aktuelle musikk-nettstedet.

* Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.

http://www.philips.com

