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undbar – odnímatelné bezdrátové prostorové reproduktory

sedlost zvukem
L9100 je první reproduktor soundbar společnosti Philips s realistickým prostorovým 

ukem vycházejícím z odnímatelných bezdrátových reproduktorů. Užívejte si volnost 
lého nebo dočasného umístění prostorových reproduktorů.

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů
• Prostorový zvuk podle potřeby– oddělitelné bezdrátové prostorové reproduktory
• Bezdrátový subwoofer pro umístění bez změti kabelů
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Minimalistický stylový design dobře s moderním minimalistickým designem
• Snímač orientace zajišťuje ten nejlepší zvuk při jakémkoli umístění
• Snímač orientace zajišťuje ten nejlepší zvuk při jakémkoli umístění

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth



 Virtuální prostorový zvuk

Technologie virtuálního prostorového zvuku 
společnosti Philips přináší bohatý prostorový 
zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. 
Vysoce propracované prostorové algoritmy 
věrně napodobují zvukové charakteristiky, 
které se vyskytují v ideálním vícekanálovém 
prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu je přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

HDMI x2

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní 
velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – 
stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI 
x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní 
s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat 
svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých 
telefonů, tabletů nebo laptopů, například i 
iPodu nebo iPhonu v reproduktoru 
kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Prostorový zvuk podle potřeby

Nechte se podle libosti unášet prvotřídním 
prostorovým zvukem . Jednoduše oddělte 
bezdrátové prostorové reproduktory od 
hlavní jednotky zařízení Soundbar a umístěte je 
v zadní části místnosti. Takto dosáhnete 
plného prostorového zvuku 5.1 ve filmech a 
hrách. Poté připojte reproduktory zpět a 

používejte stylové zařízení Soundbar 
k přehrávání hudby a ozvučení televizních 
pořadů. Díky patentem chráněné technologii 
bezdrátového ozvučení a prostorovým 
reproduktorům využívajícím vlastní frekvenci 
nebude docházet k rušení. Výsledkem je zcela 
bezdrátový systém prostorového zvuku 
umožňující sledování filmů a poslech hudby 
v bezztrátové kvalitě.

Snímač orientace

Kvalita zvuku závisí na tom, jak je zařízení 
SoundBar v místnosti umístěno. Tento systém 
se naštěstí dodává s chytrým automatickým 
snímačem orientace, který optimalizuje kvalitu 
zvuku ihned poté co zjistí, zda je vaše zařízení 
soundbar umístěno vodorovně nebo svisle. 
Takže ať se rozhodnete usadit zařízení 
SoundBar na polici nebo jej instalovat na stěnu, 
kvalita zvuku bude vždy dokonalá.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Double Bass Sound, Noční režim, 

Regulace výšek a basů, Prostorový zvuk podle 
potřeby

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS 
Digital Surround

• Výstupní výkon reproduktoru: 120
• Výstupní výkon subwooferu: 90
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 210 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 

1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
• Impedance reproduktorů: 8 ohm
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio
• Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 
HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2

• Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 035 x 70 x 156 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 4,18 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 200 x 510 x 200 mm
• Hmotnost subwooferu: 5 kg
• Balení (Š x V x H): 765 x 260 x 371 mm
• Hmotnost včetně balení: 16 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí 

kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční 
list

Vnější obal
• EAN: 87 12581 65797 0
• Hrubá hmotnost: 13,54 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Čistá hmotnost: 9,4 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 4,14 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Hrubá hmotnost: 13,54 kg
• Čistá hmotnost: 9,4 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 4,14 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

103.4 x 7,17 x 15,55 cm
• Hmotnost: 3,84 kg
•
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