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Philips Fidelio SoundBar
Bezdrôtové kino 
reproduktory 
s priestorovým zvukom

Priestorový zvuk na požiadanie

Bezdrôtový subwoofer
Bluetooth®
Hliník

HTL9100
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riestorový zvuk ako v kine, bezdrôtovo
z oddeliteľné reproduktory

stém HTL9100 je prvým domácim kinom Philips typu soundbar so skutočne priestorovým 
ukom vychádzajúcim z bezdrôtových odpojiteľných reproduktorov. Umiestnite 
roduktory s priestorovým zvukom voľne a podľa svojich predstáv tam, kde sa vám to hodí.

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov
• Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
• Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
• Snímač orientácie zabezpečí najlepší zvuk pri akomkoľvek umiestnení
• Snímač orientácie zabezpečí najlepší zvuk pri akomkoľvek umiestnení

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth



 Virtuálny priestorový zvuk

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti 
Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový 
zvuk pomocou systému s menej ako piatimi 
reproduktormi. Špičkové priestorové 
algoritmy verne reprodukujú zvukové 
charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 
5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný 
vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak 
premení na realistický viackanálový 
priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať 
fantastický priestorový zvuk, už nemusíte 
kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

HDMI x 2

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo 
čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk 
jednoduchým pripojením zvukového výstupu 

HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so 
zobrazením 2D.

Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
stabilná aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou 
Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú 
hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo 
aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod 
alebo iPhone.

Priestorový zvuk kedykoľvek

Ponorte sa do jedinečného priestorového 
zvuku kedykoľvek na to máte chuť. Stačí 
odpojiť bezdrôtové reproduktory 

priestorového zvuku od hlavnej jednotky 
Soundbar a umiestniť ich do zadnej časti 
miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo 
prehrávania filmov dosiahli úplný priestorový 
zvuk 5.1. Po ukončení aktivity znova pripojte 
reproduktory k vášmu štýlovému zariadeniu 
Soundbar, aby ste mohli prehrávať hudbu a 
televízne seriály. Pri používaní patentovanej 
bezdrôtovej technológie prenosu zvuku a 
reproduktorov priestorového zvuku, ktoré 
fungujú na jedinečnej frekvencii, nedochádza k 
rušeniu siete. Výsledkom je dokonalý 
bezdrôtový systém priestorového zvuku bez 
strát kvality zvuku pri prehrávaní hudby a 
filmov.

Snímač orientácie

Kvalitu vášho poslucháčskeho zážitku určuje 
poloha, v akej je umiestnený reproduktor 
soundbar vo vašej obývačke. Tento systém má 
však našťastie inteligentný snímač orientácie, 
ktorý okamžite optimalizuje kvalitu zvuku 
podľa toho, či je soundbar umiestnený 
vodorovne, alebo zvislo. Môžete si byť preto 
istí, že či už položíte soundbar na poličku, alebo 
ho namontujete na stenu, vždy si vychutnáte 
dokonalý zvukový zážitok.
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Hlavné prvky
Bezdrôtové kino reproduktory s priestorovým zvukom
Priestorový zvuk na požiadanie Bezdrôtový subwoofer, Bluetooth®, Hliník
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Double Bass Sound, 

Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, 
Priestorový zvuk na požiadanie

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Výstupný výkon reproduktora: 120
• Výstupný výkon subwoofera: 90
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 210 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 

2,5" širokopásmový basový reproduktor
• Impedancia reproduktora: 8 ohm
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer

Pripojiteľnosť
• Integrované pripojenia: Bluetooth
• Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm 

vstupný zvukový konektor
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2

• Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Dizajn
• Namontovateľné na stenu: áno

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 1035 x 70 x 156 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,18 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 200 x 510 x 200 mm
• Hmotnosť subwoofera: 5 kg
• Balenie (Š x V x H): 765 x 260 x 371 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 16 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 65797 0
• Hmotnosť brutto: 13,54 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Hmotnosť netto: 9,4 kg
• Počet užívateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 4,14 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Hmotnosť brutto: 13,54 kg
• Hmotnosť netto: 9,4 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 4,14 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Hmotnosť: 3,84 kg
•
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Technické údaje
Bezdrôtové kino reproduktory s priestorovým zvukom
Priestorový zvuk na požiadanie Bezdrôtový subwoofer, Bluetooth®, Hliník
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