
 

 

Philips
Zestaw głośnikowy 
SoundBar

2.1, subwoofer bezprzewodowy

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI 
ARC
Tylko 29,8 mm grubości

HTL6140B
Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem bezprzewodowym
Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji o grubości zaledwie 2,98 cm głośnik SoundBar HTL6140 firmy 

Philips można zamontować w każdym miejscu. Moc 320 W i 8-calowy subwoofer (220 W) zapewniają 

znacznie potężniejszy dźwięk, niż mógłby wskazywać wygląd urządzenia. Głośnik umożliwia również 

strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX® i AAC.

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Moc wyjściowa audio 320 W
• 8" głośnik niskotonowy gwarantujący potężne brzmienie basu
• Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound
• Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny
• Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora
• Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i 

dźwięku
• Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• 2,98 cm grubości
• Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie



 Moc wyjściowa audio 320 W

6 neodymowych głośników niskotonowych 
oraz 2 wysokiej klasy głośniki wysokotonowe z 
miękką kopułką gwarantują krystalicznie czysty 
dźwięk najwyższej jakości. Zestaw o łącznej 
mocy 320 W idealnie współgra z potężnym, 8-
calowym subwooferem o mocy 220 W. 
HTL6140 to nie tylko niezwykle smukłe 
rozwiązanie — to również niesamowite 
wrażenia odsłuchowe.

Najwyższej jakości głośniki 
wysokotonowe z miękką kopułką
Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy 
Philips możesz teraz rozpoznać i docenić 
najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie 
brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. 
Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że 
dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i 
bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, 
czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone 
w nią zestawy kina domowego firmy Philips 
ograniczają do minimum obróbkę sygnału 
audio, aby zachować pierwotną czystość 
źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem 
jest dźwięk o wyższej precyzji.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe 
przesyłanie muzyki

Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

Dolby Digital i DTS
Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni 
swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo 
brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS 
Digital Surround poprawiają brzmienie 

cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest 
ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu 
zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk 
przestrzenny z głośników kina domowego.

Jedno wejście HDMI
Ciesz się realistycznym obrazem w technologii 
3D oraz wyraźnym, 5.1- lub 7.1-kanałowym 
dźwiękiem. Wystarczy połączyć wyjście HDMI 
odtwarzacza z wejściem amplitunera AV 
pozbawionego obsługi sygnału 3D.

Virtual Surround Sound

Technologia Virtual Surround Sound 
opracowana przez firmę Philips pozwala 
uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy 
pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 
głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy 
przestrzenne wiernie oddają charakterystykę 
fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło 
dźwięku stereo wysokiej jakości jest 
przekształcane w naturalny, wielokanałowy 
dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować 
dodatkowych głośników, przewodów ani 
stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe 
pomieszczenie.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Synchronizacja dźwięku, 
Automatyczne ustawianie poziomu głośności, 
Virtual Surround Sound

• System dźwięku: DTS Digital Surround, Dolby 
Digital

• Moc wyjściowa subwoofera: 220 W
• Moc wyjściowa głośnika: 100 W
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

Głośniki
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 8"
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, 

System Bass Reflex
• Przetworniki w głośniku SoundBar: 

Wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", 
Neodymowe niskotonowe 6 x 2"

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście 

HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście audio 
(gniazdo 3,5 mm), USB

• Połączenia bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth 
wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

• Wbudowane złącza: Bluetooth APT-X, NFC

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia

• Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Typ zawartości

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

1046 x 71,6 x 30 mm
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

208 x 301 x 403 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód 

zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z 
informacjami na temat kwestii prawnych i 
bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, 
Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Wspornik naścienny

Wzornictwo
• Możliwość montażu naściennego

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 70693 7
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

110 x 31,4 x 35,5 cm
• Waga brutto: 12,7 kg
• Waga netto: 7,8 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 4,9 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 70693 7
• Waga brutto: 12,7 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

110 x 35,5 x 31,4 cm
• Waga netto: 7,8 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 4,9 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

104,6 x 7,16 x 3 cm
• Waga: 1,5 kg
•
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