
 

 

Philips
SoundBar-højttaler

2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC og NFC
1 x HDMI-indgang og HDMI-
udgang med ARC
Kun 29,8 mm tynd

HTL6140B
Kraftfuld lyd til ethvert TV

med trådløs subwoofer
Philips HTL6140 er en blot 2,98 cm tyk og meget flad SoundBar, som kan monteres alle 
steder. Med 320 W strøm og en 220 W 8” subwoofer lyder den meget større, end den 
ser ud, og den streamer musik over Bluetooth® med aptX® og AAC.

Fyldigere lyd til TV og film
• Kraftig 320 W lydoutput
• 8" woofer for dunkende bas
• Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere til Crystal Clear Sound
• Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd
• Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse

Tilslut og nyd al din underholdning
• HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV
• Tilslut til ét HDMI for at få en stor billed- og lydkvalitet
• Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming
• Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Designet til at forbedre din bolig
• 2,98 cm tynd
• Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod



 Kraftig 320 W lydoutput

6 neodym-subwoofere og 2 førsteklasses Soft 
Dome-diskanthøjttalere, der producerer 
krystalklare, høje toner, giver fremragende 
lydkvalitet. Deres samlede udgangseffekt er på 
320 W, hvilket understøttes af en kraftig 8" 
220 W subwoofer. HTL6140 er ikke kun 
ekstremt tynd, den lyder helt fantastisk.

Førsteklasses Soft Dome-
diskanthøjttalere
Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være 
i stand til at skelne og påskønne hver enkelt 
detalje i lyden på den måde, som kunstneren 
eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear 
Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en 
actionfilm, en musical eller en live-koncert – 
troværdigt, præcist og uden forvrængning. 
Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear 
Sound fastholder lydbehandling på et minimum, 
hvilket bevarer renheden fra det oprindelige 
lydindhold. Resultatet er bedre sonisk 
nøjagtighed til dine ører.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs 
musikstreaming

NFC-teknologi

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med 
enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Du skal blot trykke den 
NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod 
NFC-området på en højttaler for at aktivere 
højttaleren, starte Bluetooth-parring og 
begynde at streame musik.

Dolby Digital og DTS
Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og 
dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi 

Dolby Digital og DTS Digital Surround 
forbedrer digital musik og video og giver det et 
løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd 
fra din hjemmebiografhøjttaler.

Ét tilgængeligt HDMI
Nyd den overvældende 3D-afspilning og 
krystalklare 5.1 eller 7.1 lyd ved blot at tilslutte 
vores afspillers HDMI-stik sammen med din 
AV-modtager uden 3D.

Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound frembringer 
fyldig og overvældende surround-lyd fra et 
system med under fem højttalere. Meget 
avancerede rumlige algoritmer genskaber 
troværdigt de lydmæssige egenskaber, der 
optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver 
kvalitetsstereokilde forvandles til en 
virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der 
er ikke brug for at købe ekstra højttalere, 
ledninger eller højttalerstandere for at nyde 
lyd, der fylder rummet.
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Vigtigste nyheder
SoundBar-højttaler
2.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth® aptX, AAC og NFC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med 
ARC, Kun 29,8 mm tynd
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Lyd
• Lydforbedring: Diskant- og basregulering, 

Lydsynkronisering, Automatisk lydstyrkejustering, 
Virtual Surround Sound

• Lydsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Subwooferoutput: 220 W
• Højtalerudgangseffekt: 100 W
• Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 320 W

Højttalere
• Subwoofer-enhed: 1 x 8" basenhed
• Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, 

Basreflekssytem
• Drivere pr. SoundBar: 2 x 1" Soft Dome-

diskanthøjttalere, 6 x 2" neodym-subwoofere

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, 

HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, Lydindgang 
3,5 mm jackstik, USB

• Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X og AAC
• Integrerede tilslutninger: Bluetooth APT-X, NFC

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, 
Fjernbetjening Control-Passthrough

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), 
Indholdstype

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 1046 x 71,6 x 30 mm
• Subwoofer (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, 

Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed 
og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, 
Globalt garantibevis, Vægbeslag

Design
• Kan hænges på væggen

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 70693 7
• Mål på emballage (B x H x D): 

110 x 31,4 x 35,5 cm
• Bruttovægt: 12,7 kg
• Nettovægt: 7,8 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 4,9 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage
• EAN: 87 12581 70693 7
• Bruttovægt: 12,7 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 110 x 35,5 x 31,4 cm
• Nettovægt: 7,8 kg
• Antal forbrugeremballager: 1
• Taravægt: 4,9 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 104,6 x 7,16 x 3 cm
• Vægt: 1,5 kg
•
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Specifikationer
SoundBar-højttaler
2.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth® aptX, AAC og NFC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med 
ARC, Kun 29,8 mm tynd
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