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Philips Fidelio SoundBar
Trådlösa 
surroundljudshögtalare för 
hemmabion
4.1-kanaligt, med trådlöst 

surroundljud

Bluetooth®
2 HDMI-ingångar och -utgångar 
(ARC)
Aluminium
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ed löstagbara högtalare
L9100 är Philips första soundbar med riktigt surroundljud från löstagbara trådlösa 
gtalare. Njut av friheten att lätt kunna placera surroundhögtalarna var och när du själv 
l.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
• Trådlös subwoofer för problemfri placering
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
• Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
• Orienteringssensorn ger dig det bästa ljudet oavsett hur du placerar enheten
• Orienteringssensorn ger dig det bästa ljudet oavsett hur du placerar enheten

Anslut och njut av all din underhållning
• Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
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 Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound producerar ett 
fylligt surroundljud från mindre än ett system 
med fem högtalare. Mycket avancerade 
rumsliga algoritmer reproducerar 
ljudegenskaperna som förekommer i en 
idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt 
stereoljud omvandlas till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.

HDMI x 2

Njut av slående 3D-uppspelning och 
kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara 
koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till 
din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation på nära avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, 
så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik 
från alla smartphones, surfplattor och bärbara 
datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en 
Bluetooth-aktiverad högtalare.

Surroundljud på begäran

Upplev överlägset surroundljud när det passar 
dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna 
från Soundbar-enheten och ställ dem långt bak 
i rummet så får du en riktig 5.1 
surroundljudsupplevelse när du spelar och ser 
på film. När du har spelat eller tittat klart kan 
du sätta fast högtalarna igen och använda din 

snygga Soundbar till musik och TV. Tack vare 
den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och 
surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du 
nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt 
trådlöst surroundsystem med förlustfri 
ljudkvalitet för både musik och film

Orienteringssensor

Kvaliteten på din ljudupplevelse beror på hur 
din soundbar placeras i rummet. Som tur är har 
detta system en smart automatisk 
orienteringssensor som direkt optimerar 
ljudkvaliteten så fort den känner av om din 
soundbar har placerats stående eller liggande. 
Så oavsett om du ställer din soundbar på en 
hylla eller hänger upp den på väggen, kan du 
alltid vara förvissad om att få en överlägsen 
ljudupplevelse.
HTL9100/12

Funktioner
Trådlösa surroundljudshögtalare för hemmabion
4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth®, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Aluminium
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Ljud
• Ljudförbättring: Double Bass Sound, Nattläge, 

Diskant- och baskontroll, Surroundljud på begäran
• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Uteffekt för högtalare: 120
• Uteffekt för subwoofer: 90
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 210 W

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 2,5-

tums fullregisterwoofer
• Högtalarimpedans: 8 ohm
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer

Anslutningar
• Integrerade anslutningar: Bluetooth
• iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial 

ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång 
(ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2

• Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, 

Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

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

Design
• Väggmontering

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 1 035 x 70 x 156 mm
• Huvudenhetens vikt: 4,18 kg
• Subwoofer (B x H x D): 200 x 510 x 200 mm
• Subwoofer, vikt: 5 kg
• Förpackning (B x H x D): 765 x 260 x 371 mm
• Vikt inkl. förpackning: 16 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med 
säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, 
Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bruttovikt: 13,54 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Nettovikt: 9,4 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 4,14 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bruttovikt: 13,54 kg
• Nettovikt: 9,4 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 4,14 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Vikt: 3,84 kg
•
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Specifikationer
Trådlösa surroundljudshögtalare för hemmabion
4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth®, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Aluminium
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