
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös 

subwoofer

Google Cast och Spotify Connect
Bluetooth och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång 
(ARC)

HTL5160B
Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

Med Google Cast och Spotify Connect
Uppgradera TV:n med förbättrad röstskärpa och virtuellt surroundljud för en bättre 
bioupplevelse. Börja lyssna på ljud av hög kvalitet och smidig uppspelning med de 
musikappar du gillar bäst med den här Google Cast-aktiverade SoundBar-enheten.

Anslut och njut av all din underhållning
• Skicka enkelt musik från telefonen till högtalarna med Google Cast
• Spotify Connect för en enkel app-användning
• Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihopparning
• Anslut till HDMI för suverän bild- och ljudkvalitet
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning
• 2-vägshögtalare för bästa klarhet och dynamiskt omfång
• Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
• Trådlösa subwoofers ger mer spänning

Utformad för enkelhet
• Philips Companion-app för enkel nätverkskonfiguration
• Låg profil som passar perfekt framför din TV



 Centerhögtalare

En centerhögtalare särskilt tillägnad 
röstfrekvenser centrerar talet till mitten av 
skärmen. Det ger förbättrad röstpositionering 
och tydlighet, vilket ökar inlevelsen i filmer.

Enknappsfunktion med NFC

Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med 
smidig NFC-teknik (Near Field 
Communication). Du behöver bara föra den 
NFC-aktiverade smarttelefonen eller 
surfplattan mot NFC-området på en 
SoundStage för att sätta på den, starta 
Bluetooth®-hopparning och börja strömma 
musik.

2-vägshögtalare

2-vägshögtalare för bästa klarhet och explosivt 
dynamiskt omfång

Google Cast

Njut av högkvalitativ och sömlös uppspelning 
med dina favoritmusikappar. Den här 
Soundbar-högtalaren har Google Cast inbyggt 
så att du kan strömma dina favoritmusikappar 
från din personliga enhet till dina högtalare. Du 
kan strömma från iPhone®, iPad®, Android-
telefon eller -surfplatta, bärbar Mac®- eller 
Windows®-dator eller Chromebook.

Philips Companion-app

Med Philips HCWeSet Manager-appen kan du 
konfigurera och ansluta de nya högtalarna till 

ditt trådlösa nätverk och börja spela musik av 
hög kvalitet och sömlös 
uppspelningsupplevelse från dina favoritappar*. 
*Appen måste installeras för att du ska kunna 
konfigurera nätverket och godkänna tjänst- 
och sekretessavtalet innan musik kan 
strömmas från dina musikappar. *Om du vill 
strömma musik från Spotify med Connect 
måste du ha ett Spotify Premium-konto

Spotify som en fjärrkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt utforska 
musikutbudet samt söka bland och spela upp 
musik i alla rum genom att använda en 
smartenhet som fjärrkontroll. Med en 
direktanslutning till Spotify kan du lyssna på 
musik direkt från molnet så att du samtidigt 
kan använda enheten för samtal och videoklipp 
och till och med lämna uppspelningsområdet 
utan att behöva pausa musiken. Den här typen 
av användning drar också mindre batteriström, 
eftersom mängden energi som förbrukas vid 
musikuppspelningen har minimerats. Du har 
tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – 
från de färdiga listorna till den höga 
samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att 
upptäcka ny musik och lyssna på den när den är 
som bäst!
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Funktioner
SoundBar-högtalare
3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Google Cast och Spotify Connect, Bluetooth och NFC, 1 HDMI-ingång 
och -utgång (ARC)
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Ljud
• Ljudförbättring: Nattläge, Diskant- och 

baskontroll, Virtual Surround Sound, 
Ljudsynkronisering, Film, Musik, Röst, Automatisk 
ljudnivåutjämning

• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic 2
• Uteffekt för högtalare: 40 W x 3
• Uteffekt för subwoofer: 200 W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
• Subwooferdrivelement: 1 x 8 tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
• Subwooferimpedans: 2 ohm
• Element per Soundbar: 5 x ovala woofers, 3 x 

tweeter

Anslutningar
• Integrerade anslutningar: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
• Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-

utgång (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
• Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0
• Onlinetjänster: Google Cast™, Spotify Connect

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, 
System-standby, Återgångskanal för ljud

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3

Design
• Väggmontering

Effekt
• Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/

60 Hz
• Huvudenhet: Effektförbrukning vid standbyläge i 

nätverk: < 6 W, Effektförbrukning i Eco Power-
standbyläge: < 0,5 W

• Strömförsörjning, subwoofer: 100–240 V~, 
50–60 Hz

• Subwoofer: Effektförbrukning vid standbyläge i 
nätverk: < 6 W, Effektförbrukning i Eco Power-
standbyläge: < 0,5 W

• Strömförbrukning, subwoofer: 30 W

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 1 100 x 51 x 69 mm
• Huvudenhetens vikt: 2,2 kg
• Subwoofer (B x H x D): 205 x 316 x 401 mm
• Förpackning (B x H x D): 475 x 355 x 373 mm
• Vikt inkl. förpackning: 12,2 kg
• Subwoofer, vikt: 7 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter 
och juridik, Varumärkesblad, Nätadapter, 2 x 
nätsladdar, 2 x AAA-batterier, Skruvar (x6), Optisk 
ljudkabel, Användarhandbok på CD-skiva

App för smarttelefon/surfplatta
• App-namn: Philips HCWeSet. Kostnadsfri 

hämtning från Apple App Store och Google Play
•
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Specifikationer
SoundBar-högtalare
3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Google Cast och Spotify Connect, Bluetooth och NFC, 1 HDMI-ingång 
och -utgång (ARC)

* Tillgängligheten för musiktjänsterna varierar beroende på land. 
Besök webbplatsen för den relevanta musiktjänsten för mer 
information.

* Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.

http://www.philips.com

