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Reproduktor Soundbar

3.1-kanálový bezdrôtový 

subwoofer

Služby Google Cast a Spotify 
Connect
Bluetooth a NFC
1 vstup HDMI a výstup HDMI 
ARC

HTL5160B
Bezkonkurenčne čistý hlas vďaka 3.1-kanalovému zvuku
so službami Google Cast a Spotify Connect
Vylepšite svoj televízor čistejším hlasom a virtuálnym priestorovým zvukom, ktorý vám poskytne lepšie 

zážitky pri sledovaní filmov. Vďaka tomuto zvukovému systému Soundbar so službou Google Cast si 

môžete začať vychutnávať zvuk vysokej kvality a neprerušované prehrávanie prostredníctvom vašich 

obľúbených hudobných aplikácií.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Pomocou služby Google Cast môžete jednoducho odosielať hudbu z telefónu do reproduktora
• Služba Spotify Connect pre bezproblémové používanie aplikácií
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s NFC
• Pripojte sa k jednému vstupu HDMI a získajte skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Reproduktor s vyhradeným stredovým kanálom dosahuje vynikajúcu čistotu hlasu
• 2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu čistotu zvuku a dynamický rozsah
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Bezdrôtový subwoofer dodá deju napätie

Stelesnená jednoduchosť
• Aplikácia Philips companion pre jednoduché nastavenie siete



 Reproduktor so stredovým kanálom

Reproduktor so stredovým kanálom špeciálne 
vyhradeným pre hlasové frekvencie kotví reč 
k stredu obrazovky. Tým sa zlepšuje 
umiestnenie hlasu a jeho čistota, vďaka čomu 
sa viac ponoríte do filmu.

Jednodotykové párovanie s NFC

Zariadenia Bluetooth® môžete párovať 
jediným dotykom vďaka technológii (NFC – 
Near Field Communication). Stačí priložiť 
smartfón alebo tablet s funkciou NFC na 
oblasť NFC reproduktora Soundstage, čím sa 
zapne reproduktor a spustí sa párovanie cez 
Bluetooth® a prenos hudby.

2-pásmový reproduktor

2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu 
čistotu zvuku a výbušný dynamický rozsah

Google Cast

Vychutnajte si vysokokvalitné 
a bezproblémové prehrávanie obsahu 
prostredníctvom vašej obľúbenej hudobnej 
aplikácie. Tento reproduktor Soundbar má 
zabudovanú službu Google Cast, vďaka čomu 
môžete prenášať svoje obľúbené hudobné 
aplikácie z osobného zariadenia do 
reproduktorov. Môžete prenášať aplikácie zo 
zariadenia iPhone®, iPad®, telefónu alebo 
tabletu so systémom Android, prenosného 
počítača so systémom Mac® a Windows® 
alebo počítača Chromebook.

Aplikácia Philips companion

Pomocou aplikácie Philips HCWeSet Manager 
môžete nastaviť a pripojiť svoje nové 
reproduktory k domácej bezdrôtovej sieti 
a vychutnať si vysokokvalitný zvuk 
a bezproblémové prehrávanie hudby 
z obľúbených aplikácií*. *Ak chcete 
bezdrôtovo prenášať hudbu z hudobných 
aplikácií, musíte si najskôr nainštalovať 
aplikáciu na nastavenie siete a vyjadriť súhlas 
so zmluvnými podmienkami poskytovania 
služieb a licenčnými podmienkami ochrany 
osobných údajov. *Ak chcete prenášať hudbu 

zo služby Spotify, budete potrebovať službu 
Spotify Premium, aby ste mohli využívať službu 
Connect

Služba Spotify ako diaľkové ovládanie

Pomocou služby Spotify Connect môžete 
jednoducho vyhľadať, preskúmať a prehrávať 
hudbu z ktorejkoľvek miestnosti v dome 
prostredníctvom vášho inteligentného 
zariadenia, ktoré bude slúžiť ako diaľkové 
ovládanie. Vďaka priamemu pripojeniu k službe 
Spotify môžete prehrávať hudbu priamo 
z cloudového úložiska a používať svoje 
inteligentné zariadenie na uskutočňovanie 
hovorov, prehrávanie videí alebo ho dokonca 
môžete presunúť mimo dosah bez prerušenia 
prehrávania hudby. Taktiež sa tým šetrí batéria, 
keďže spotreba energie na prehrávanie hudby 
je minimálna. Služba Spotify obsahuje všetky 
skvelé funkcie, od vopred pripravených 
zoznamov až po vysoké vzorkovacie rýchlosti. 
Všetko, čo potrebujete na objavenie novej 
hudby a jej prehrávanie v najlepšej možnej 
kvalite.
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Hlavné prvky
Reproduktor Soundbar
3.1-kanálový bezdrôtový subwoofer Služby Google Cast a Spotify Connect, Bluetooth a NFC, 1 vstup HDMI 
a výstup HDMI ARC
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie 

výšok a basov, Virtuálny priestorový zvuk, 
Synchronizácia zvuku, Movie (Film), Hudba, Hlas, 
Automatické vyrovnávanie hlasitosti

• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby pro-
logic 2

• Výstupný výkon reproduktora: 40 W x 3
• Výstupný výkon subwoofera: 200 W
• Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
• Ovládač subwoofera: 1 x 8" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 200 Hz
• Odpor subwoofera: 2 ohm
• Budiče na reproduktore Soundbar: 5 x klasické 

basové reproduktory, 3 x výškové reproduktory

Pripojiteľnosť
• Integrované pripojenia: Bluetooth, NFC
• Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm 

vstupný zvukový konektor, cez Bluetooth
• Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Ethernet
• Prípojky na vrchnej strane: Zvukový vstup 

(3,5 mm), USB 2.0
• Online služby: Google Cast™, Spotify Connect

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatické mapovanie 

zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným 
dotykom, Prechod signálu prostredníctvom 
diaľkového ovládania, Pohotovostný režim 
systému, Audio Return Channel

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3

Dizajn
• Namontovateľné na stenu: áno

Príkon
• Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/

60 Hz
• Hlavná jednotka: Spotreba energie v 

pohotovostnom režime siete: <6 W, Spotreba 
energie v pohotovostnom režime EKO: <0,5 W

• Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V~, 50 – 
60 Hz

• Subwoofer: Spotreba energie v pohotovostnom 
režime siete: <6 W, Spotreba energie v 
pohotovostnom režime EKO: <0,5 W

• Spotreba energie subwoofera: 30 W

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 1 100 x 51 x 69 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,2 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 205 x 316 x 401 mm
• Balenie (Š x V x H): 475 x 355 x 373 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 12,2 kg
• Hmotnosť subwoofera: 7 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Sieťový AC adaptér, 2 x napájací kabel, 
Dve batérie AAA, Skrutky (x6), Optický 
audiokábel, Používateľská príručka na disku CD-
ROM

Aplikácia pre smartfón/tablet
• Názov aplikácie: Philips HCWeSet, bezplatné 

prevzatie zo stránok Apple App store a Google 
Play

•
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Technické údaje
Reproduktor Soundbar
3.1-kanálový bezdrôtový subwoofer Služby Google Cast a Spotify Connect, Bluetooth a NFC, 1 vstup HDMI 
a výstup HDMI ARC

* Dostupnosť hudobnej služby závisí od krajiny. Bližšie informácie 
nájdete na webovej stránke príslušnej hudobnej služby.

* Tento reproduktor si vyžaduje prémiový účet Spotify.

http://www.philips.com

