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Philips Fidelio SoundBar
Altifalantes de cinema em 
casa surround sem fios

Som surround sem fios 4.1
Bluetooth®
2 entradas HDMI e saída HDMI 
ARC
Alumínio
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 HTL9100 é o primeiro SoundBar da Philips com um verdadeiro som surround de 
ifalantes sem fios amovíveis. Desfrute da liberdade da colocação ocasional e temporária 
s altifalantes surround apenas quando estes são necessários.

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Surround quando desejar - altifalantes surround sem fios amovíveis
• Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna
• O sensor de orientação assegura o melhor som em qualquer posição
• O sensor de orientação assegura o melhor som em qualquer posição

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Ligue ao HDMI x 2 para uma óptima qualidade de imagem e de som
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
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 Som Virtual Surround

O som Virtual Surround da Philips 
proporciona um som surround rico e 
envolvente a partir de um sistema com menos 
de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais 
altamente avançados reproduzem de forma fiel 
as características acústicas que se verificam 
num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer 
fonte estéreo de alta qualidade é transformada 
em som surround multicanais realista. Não 
precisa de comprar altifalantes, fios ou 
suportes de altifalantes extra para desfrutar de 
um som que enche qualquer divisão.

HDMI x 2

Desfrute de uma reprodução 3D fascinante e 
de um áudio de 5.1 ou 7.1 cristalino através da 
simples ligação da saída áudio HDMI x 2 do 

nosso leitor ao conector no seu receptor AV 
não 3D.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance estável e de baixo 
consumo. A tecnologia permite uma ligação 
sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, 
para que possa reproduzir a sua música 
favorita a partir de qualquer smartphone, 
tablet ou computador portátil, incluindo iPods 
ou iPhones através de um altifalante com 
Bluetooth.

Surround quando desejar

Mergulhe os seus sentidos em som surround 
excelente sempre que desejar. Basta remover 
os altifalantes surround sem fios da unidade 

principal do SoundBar e colocá-los no fundo da 
sala para obter a experiência total de som 
surround 5.1 para os seus jogos e filmes. 
Quando a acção terminar, basta voltar a 
colocar os altifalantes para voltar utilizar o seu 
SoundBar elegante para música e programas de 
TV. Utilizando uma tecnologia de áudio sem 
fios patenteada e altifalantes surround que 
funcionam numa frequência exclusiva, não há 
quaisquer interferências de rede. O resultado 
é um sistema surround completamente sem 
fios com uma qualidade de áudio sem perdas 
para tanto música, como filmes

Sensor de orientação

A qualidade da sua experiência de som é 
determinada pela forma como o soundbar é 
posicionado na divisão. Felizmente, este 
sistema possui um sensor inteligente de 
orientação automática que instantaneamente 
optimiza a qualidade do áudio assim que 
detecta se o soundbar está posicionado na 
horizontal ou na vertical. Assim, 
independentemente de preferir pousar o seu 
soundbar numa prateleira ou montá-lo numa 
parede, pode ter a certeza que terá sempre 
uma experiência de áudio fascinante.
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Som
• Melhoramento do som: Som com graves duplos, 

Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos, 
Surround quando desejar

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potência de saída do altifalante: 120
• Potência de saída do subwoofer: 90
• Potência total RMS @ 30% THD: 210 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas por altifalante Surround: 1 Woofer de 

gama total de 2,5"
• Impedância do altifalante: 8 ohms
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios

Conectividade
• Ligações integradas: Bluetooth
• iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital, Saída HDMI 
1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2

• Ligações laterais: Entrada de áudio (3,5 mm)

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

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Modo standby com um só toque, Comunicação do 
telecomando

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo

Design
• Montagem na parede

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 1035 x 70 x 156 mm
• Peso da unidade principal: 4,18 kg
• Subwoofer (L x A x P): 200 x 510 X 200 mm
• Peso do subwoofer: 5 kg
• Embalagem (L x A x P): 765 x 260 x 371 mm
• Peso incl. embalagem: 16 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de 

alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e 
legal, Folha de marcas comerciais, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 65797 0
• Peso bruto: 13,54 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

76,5 x 26 x 37,1 cm
• Peso líquido: 9,4 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 4,14 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Peso bruto: 13,54 kg
• Peso líquido: 9,4 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 4,14 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Peso: 3,84 kg
•
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