
 

 

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 3.1
Google Cast e Spotify Connect
Bluetooth e NFC
1 entrada HDMI e saída HDMI 
ARC

HTL5160B
Nitidez de voz inigualável de 3.1 canais

com Google Cast e Spotify Connect
Melhore o seu televisor com nitidez de voz melhorada e som virtual surround para uma melhor 

experiência cinematográfica. Comece a desfrutar de som de alta qualidade e de uma experiência de 

reprodução perfeita com as suas aplicações de música favoritas com este Soundbar com Google Cast.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Envie facilmente música do telemóvel para o altifalante com Google Cast
• Spotify Connect para uma experiência de aplicação nativa sem esforço
• Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Ligue a uma entrada HDMI para uma óptima qualidade de imagem e de som
• EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Altifalante de canal central dedicado para nitidez de voz superior
• Altifalante bidireccional para melhor nitidez e gama dinâmica
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Subwoofer sem fios para cenas de acção mais emocionantes

Concebido a pensar na simplicidade
• Aplicação fornecida pela Philips para uma fácil configuração de rede
• Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor



 Altifalante de canal central

Um altifalante de canal central dedicado 
especialmente às frequências de voz fixa os 
diálogos no centro do ecrã. Isto proporciona 
um posicionamento e uma nitidez de voz 
melhorados, aumentando a envolvência em 
filmes.

Um só toque com NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou tablet com NFC na área 
NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o 
emparelhamento Bluetooth® e começar a 
transmissão de música.

Altifalante bidireccional

Altifalante bidireccional para a melhor nitidez e 
gama dinâmica explosiva

Google Cast

Desfrute de uma reprodução perfeita de alta 
qualidade com as suas aplicações de música 
favoritas. Este SoundBar tem Google Cast 
incorporado para poder transmitir as suas 
aplicações de música favoritas do seu 
dispositivo pessoal para os seus altifalantes. 
Pode transmitir a partir do seu iPhone®, iPad®, 
telefone e tablet Android, Mac®, computador 
portátil Windows® ou Chromebook.

Aplicação fornecida da Philips

Utilize a aplicação Philips HCWeSet Manager 
para configurar e ligar os seus novos 

altifalantes à sua rede sem fios doméstica e 
comece a desfrutar de áudio de alta qualidade 
e de uma experiência de reprodução perfeita a 
partir das suas aplicações favoritas*. *É 
obrigatório instalar a aplicação para a 
configuração de rede e serviços e aceitar o 
acordo de privacidade antes de poder 
transmitir música sem fios a partir das suas 
aplicações de música. *Para transmitir música a 
partir do Spotify, necessita do Spotify Premium 
para usar a função Connect

Spotify como telecomando

Utilizando o Spotify Connect, pode navegar, 
explorar e reproduzir música a partir de 
qualquer divisão da sua casa utilizando o seu 
dispositivo inteligente como telecomando. 
Com uma ligação directa ao Spotify, pode 
reproduzir música directamente a partir da 
nuvem para que o seu dispositivo inteligente 
possa ser utilizado para chamadas, vídeos e até 
para este ficar fora do alcance sem 
interromper a sua música. Isto também é 
benéfico para a bateria, visto que a energia 
utilizada para a música é minimizada. Todas as 
fantásticas funcionalidades do Spotify estão 
disponíveis, desde as listas prontas a ouvir até 
às suas elevadas taxas de amostragem. Tudo o 
que precisa para descobrir novas músicas e 
ouvi-las no seu melhor.
HTL5160B/12

Destaques
Altifalante SoundBar
Subwoofer sem fios 3.1 Google Cast e Spotify Connect, Bluetooth e NFC, 1 entrada HDMI e saída HDMI 
ARC
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Som
• Melhoramento do som: Modo Nocturno, 

Controlos de Graves e Agudos, Som Virtual 
Surround, Sincronização de áudio, Filme, Música, 
Voz, Nivelador automático de volume

• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Potência de saída do altifalante: 40 W x 3
• Potência de saída do subwoofer: 200 W
• Potência total RMS @ 10% THD: 320 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios
• Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 8"
• Limites de freq. do subwoofer: 45 - 200 Hz
• Impedância do subwoofer: 2 ohms
• Diafragmas por SoundBar: 5 woofers ovais, 3 

tweeters

Conectividade
• Ligações integradas: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via 

Bluetooth
• Ligações posteriores: Entrada óptica digital, Saída 

HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Ethernet
• Ligações superiores: Entrada de áudio (3,5 mm), 

USB 2.0
• Serviços online: Google Cast™, Spotify Connect

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapeamento automático 

das entradas de áudio, Modo standby com um só 
toque, Comunicação do telecomando, Standby do 
sistema, Audio Return Channel

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3

Design
• Montagem na parede

Alimentação
• Fonte de alimentação da unidade principal: 100-

240 V CA, 50/60 Hz
• Unidade principal: Consumo de energia em modo 

de espera em rede: <6 W, Consumo de energia no 
modo de poupança de energia: <0,5 W

• Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V~; 
50-60 Hz

• Subwoofer: Consumo de energia em modo de 
espera em rede: <6 W, Consumo de energia no 
modo de poupança de energia: <0,5 W

• Consumo de energia do subwoofer: 30 W

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 1100 x 51 x 69 mm
• Peso da unidade principal: 2,2 kg
• Subwoofer (L x A x P): 205 x 316 x 401 mm
• Embalagem (L x A x P): 475 x 355 x 373 mm
• Peso incl. embalagem: 12,2 kg
• Peso do subwoofer: 7 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Adaptador CA, 2 cabos de 
alimentação, 2 x pilhas AAA, Parafusos (x6), Cabo 
óptico de áudio, Guia do Utilizador em CD-ROM

Aplicação para smartphone/tablet
• Nome da aplicação: Philips HCWeSet, 

transferência gratuita da App Store da Apple e do 
Google Play

•
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Especificações
Altifalante SoundBar
Subwoofer sem fios 3.1 Google Cast e Spotify Connect, Bluetooth e NFC, 1 entrada HDMI e saída HDMI 
ARC

* A disponibilidade do serviço de música depende do país. Visite o 
Web site do serviço de música relevante para obter mais 
informações.

* É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.

http://www.philips.com

