
 

 

Philips
Zestaw głośnikowy 
SoundBar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Google Cast i Spotify Connect
Bluetooth i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI 
ARC

HTL5160B
Niezrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanałowemu
dzięki obsłudze Google Cast i Spotify Connect
Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać 

wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości i płynnym odtwarzaniem, 

korzystając z ulubionych aplikacji muzycznych dzięki zestawowi głośnikowemu Soundbar z usługą 

Google Cast™.

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Łatwe przesyłanie muzyki z telefonu do głośnika dzięki funkcji Google Cast
• Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i 

dźwięku
• Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu 

jednego pilota.

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Specjalny głośnik kanału centralnego zapewnia najlepszą wyrazistość głosu
• Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą czystość i zakres dynamiczny dźwięku
• Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
• Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
• Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca



 Głośnik kanału centralnego

Głośnik kanału centralnego przystosowany 
specjalnie do częstotliwości głosu sprawia, że 
głos słychać ze środka ekranu. Dzięki temu 
uzyskano poprawę umiejscowienia i 
wyrazistości głosu, co pozwala bardziej 
zanurzyć się w świecie filmu.

Łączność NFC za jednym dotknięciem

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, 
rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub 
rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Dwudrożny głośnik

Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą 
czystość i potężny zakres dynamiczny dźwięku

Google Cast

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem i 
bezproblemowym odtwarzaniem z ulubionych 
aplikacji muzycznych. Ten głośnik SoundBar 
korzysta z wbudowanej technologii Google 
Cast pozwalającej na przesyłanie muzyki z 
urządzenia przenośnego do głośników. Możesz 
przesyłać muzykę z urządzenia iPhone®, iPad®, 
telefonu i tabletu z systemem Android, laptopa 
z systemem Mac® lub Windows® bądź 
urządzenia Chromebook.

Aplikacja towarzysząca Philips

Użyj aplikacji HCWeSet Manager firmy Philips, 
aby skonfigurować nowe głośniki z obsługą 

Google Cast w sieci domowej i zacząć cieszyć 
się wysokiej jakości dźwiękiem oraz 
bezproblemowym odtwarzaniem z ulubionych 
aplikacji*. * W celu skonfigurowania sieci 
konieczne jest zainstalowanie aplikacji, a w celu 
bezprzewodowego odtwarzania muzyki za 
pomocą aplikacji należy zaakceptować warunki 
usługi i polityki prywatności. * Aby przesyłać 
muzykę z serwisu Spotify, należy posiadać 
konto Spotify Premium pozwalające na 
korzystanie z funkcji Connect.

Spotify jako pilot

Za pomocą funkcji Spotify Connect można z 
łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać 
muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, 
używając urządzenia przenośnego jako pilota. 
Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala 
odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki 
czemu urządzenie przenośne może służyć do 
obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się 
poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania 
muzyki. Zapewnia również większą 
oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii 
do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. 
Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie 
wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list 
po wysokie częstotliwości próbkowania. To 
rozwiązanie oferuje wszystko, czego 
potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i 
słuchać jej w najlepszej jakości.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja 

tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, 
Synchronizacja dźwięku, Film, Muzyka, Głos, 
Automatyczne ustawianie poziomu głośności

• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
• Moc wyjściowa głośnika: 40 W × 3
• Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 8"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
• Impedancja subwoofera: 2 om
• Przetworniki w głośniku SoundBar: 5 owalnych 

niskotonowych, 3 wysokotonowe

Możliwości połączeń
• Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za 

pośrednictwem połączenia Bluetooth
• Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście 

HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Ethernet
• Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0
• Usługi internetowe: Google Cast™, Spotify 

Connect

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne 

odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości 
uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość 
sterowania z innego pomieszczenia, Tryb 
gotowości, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3

Wzornictwo
• Możliwość montażu naściennego

Moc
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Jednostka centralna: Zużycie energii w trybie 

gotowości przy włączonej sieci: <6 W, Zużycie 
energii w trybie gotowości ECO: <0,5 W

• Zasilanie subwoofera: 100-240 V~; 50-60 Hz
• Subwoofer: Zużycie energii w trybie gotowości 

przy włączonej sieci: <6 W, Zużycie energii w 
trybie gotowości ECO: <0,5 W

• Pobór mocy subwoofera: 30 W

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

1100 × 51 × 69 mm
• Waga jednostki centralnej: 2,2 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

205 × 316 × 401 mm
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

475 × 355 × 373 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 12,2 kg
• Waga subwoofera: 7 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z informacjami 
na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta 
ze znakami towarowymi, Zasilacz sieciowy, 2 
przewody zasilające, 2 baterie AAA, Śruby (x 6), 
Optyczny przewód audio, Instrukcja obsługi na 
płycie CD-ROM

Aplikacja do obsługi przez smartfon/
tablet
• Nazwa aplikacji: Philips HC WeSet, do pobrania 

bezpłatnie z Apple App Store/Google Play
•

HTL5160B/12

Dane techniczne
Zestaw głośnikowy SoundBar
3.1, subwoofer bezprzewodowy Google Cast i Spotify Connect, Bluetooth i NFC, Wejście HDMI i wyjście 
HDMI ARC

* Dostępność muzyki zależy od kraju świadczenia usługi. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje, odwiedź stronę usługi.

* Dla tego głośnika wymagane jest konto premium w serwisie Spotify.

http://www.philips.com

