
 

 

Philips
Boxă SoundBar

Subwoofer wireless 3.1 CH
Google Cast și Spotify Connect
Bluetooth și NFC
1 intrare HDMI și ieșire HDMI 
ARC

HTL5160B
Claritate vocală nemaiîntâlnită de la 3.1 Ch

cu Google Cast şi Spotify Connect
Upgradează-ţi televizorul cu claritate vocală îmbunătăţită şi cu sunet surround virtual, pentru o 

experienţă cinematografică îmbunătăţită. Începe să te bucuri de calitate ridicată a sunetului şi de o 

experienţă de redare fără probleme cu aplicaţiile muzicale preferate, prin acest soundbar activat Google 

Cast.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment
• Redă cu ușurinţă muzică de pe telefon pe boxe, prin Google Cast
• Spotify Connect pentru o experienţă de aplicaţie nativă, fără efort
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Conectează la o HDMI pentru imagine excepţională și sunet de calitate
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Boxă dedicată cu canal central, pentru claritatea superioară a vocilor
• Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de claritate și interval dinamic
• Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă
• Subwoofer-ul wireless adaugă emoţie la acţiune

Proiectat pentru simplitate
• Aplicaţia Philips companion, pentru configurare facilă a reţelei
• Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în faţa televizorului



 Boxă cu canal central

Boxă cu canal central, dedicată în special 
pentru redarea frecvenţelor vocale ale 
discursului în centrul ecranului. Astfel se 
asigură poziţionare și claritate îmbunătăţite ale 
vocii, ceea ce te va atrage și mai mult în lumea 
filmului.

O singură atingere cu NFC

Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu 
ușurinţă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a o porni, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth® și streamingul de 
muzică.

Difuzor cu 2 căi

Difuzor cu 2 căi, pentru cel mai ridicat nivel de 
claritate și interval dinamic exploziv

Google Cast

Bucură-te de redare de calitate ridicată, fără 
probleme, cu aplicaţiile pentru muzică 
preferate. Acest soundbar dispune de Google 
Cast încorporat, pentru a putea asculta muzica 
preferată de pe dispozitivul personal la boxe. 
Poţi asculta de pe iPhone®, iPad®, de pe 
telefonul sau de pe tableta cu Android, de pe 
laptop Mac® și Windows® sau de pe 
Chromebook.

Aplicaţia Philips companion

Utilizează aplicaţia Philips HCWeSet Manager, 
pentru a configura noile tale boxe și pentru a le 

conecta la reţeaua wireless proprie și bucură-
te de experienţa audio de înaltă calitate și de 
redare fără probleme din aplicaţiile tale 
preferate*. *Pentru configurarea reţelei este 
necesară instalarea aplicaţiei, cât și acordul de 
servicii și cel de confidenţialitate, înainte de a 
putea asculta wireless muzică din aplicaţiile 
preferate. *Pentru a asculta muzică din Spotify, 
este necesar Spotify Premium pentru utilizarea 
funcţiei Connect

Spotify ca telecomandă

Cu Spotify Connect poţi răsfoi, explora și reda 
cu ușurinţă muzică din orice cameră a locuinţei, 
folosind dispozitivul tău inteligent ca 
telecomandă. Printr-o conexiune directă 
Spotify, poţi reda muzică direct din cloud, 
pentru ca dispozitivul tău inteligent să poată fi 
utilizat pentru apeluri, clipuri video sau poate 
chiar să iasă din raza de acţiune, fără a 
întrerupe muzica. Este de asemenea mai puţin 
solicitant pentru baterie, deoarece energia 
folosită pentru redarea muzicii este minimală. 
Toate caracteristicile minunate ale Spotify sunt 
prezente, de la listele gata alcătuite, până la 
ratele mari de eșantionare. Tot ceea ce ai 
nevoie pentru a descoperi muzică nouă și a o 
asculta în mod optim.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, 

Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround, 
Sincronizare audio, Film, Muzică, Voice, Echilibrare 
automată a volumului

• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Putere de ieșire difuzor: 40 W x 3
• Putere de ieșire subwoofer: 200 W
• Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 8"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45 - 200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 2 ohm
• Drivere pentru fiecare Soundbar: 5 woofere 

„racetrack”, 3 tweetere

Conectivitate
• Conexiuni integrate: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin 

Bluetooth
• Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire 

HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Ethernet
• Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), 

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

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio 

automată, Mod standby la o singură atingere, 
Telecomandă-Trecere, Sistem în standby, Audio 
Return Channel

Redare audio
• Format compresie: MP3

Design
• Montare pe perete

Alimentare
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 

Hz
• Unitate principală: Consum de energie în standby 

în reţea: <6 W, Consum de energie în standby 
ECO: <0,5 W

• Alimentare subwoofer: 100-240 V ~, 50-60 Hz
• Subwoofer: Consum de energie în standby în reţea: 

<6 W, Consum de energie în standby ECO: <0,5 
W

• Consum electric subwoofer: 30 W

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 1100 x 51 x 69 mm
• Greutate unitate principală: >2,2 kg
• Subwoofer (l x î x A): 205 x 316 x 401 mm
• Ambalaj (l x Î x A): 475 x 355 x 373 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 12,2 kg
• Greutate subwoofer: 7 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, 

Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind 
siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, Adaptor CA, 2 
cabluri de alimentare, 2 baterii AAA, Șuruburi (6), 
Cablu audio optic, Manualul de utilizare pe CD-
ROM

Aplicaţia Smartphone/Tablet
• Nume aplicaţie: Philips HCWeSet, descărcare 

gratuită din Apple App Store și Google Play
•
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* Disponibilitatea serviciului de muzică depinde de ţară. Vizitează site-
ul web relevant de servicii de muzică pentru detalii.

* Este necesar un cont Spotify premium pentru această boxă.

http://www.philips.com

