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Philips SoundBar
Hemmabiosystem

HTS3121
Få fantastiskt surroundljud i din TV

Besatt av ljud
Få fantastiskt surroundljud i din TV och njut av enastående TV-underhållning med din Blu-
ray- eller DVD-spelare utan trassel med flera högtalare. Den är ett bra komplement till 
TV:n och kan monteras på väggen eller ställas på en bordsskiva.

Fantastisk ljudupplevelse
• DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
• Dolby digital och DTS för bra surroundljud

Utformad för att förbättra din hemmabio
• Svängd SoundBar-design för bredare ljudspridning
• Design som förhindrar ansamlingar av damm och minskar ljuddistorsion
• Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Njut av all din underhållning
• Anslut dina enheter och få en förbättrad TV-upplevelse
• Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare



 DoubleBASS-teknik

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra 
djupaste bastonerna. Tekniken fångar 
lågfrekventa basljud och återskapar dem inom 
subwooferns ljudintervall, vilket ger ett 
mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en 
fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Dolby digital och DTS

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av 
dina musik- och filmupplevelser. Även musik 
som du spelar upp via stereon låter toppen 
eftersom Dolby Digital och DTS-
surroundljudet förbättrar både digital musik 
och video. Ljudet förstärks så mycket att du 
omsluts helt av det.

Svängd SoundBar-design

Svängd SoundBar-design för bredare 
ljudspridning

Optimerad ljudkvalitet

Speciellt dammavvisande meshmaterial som 
skyddar högtalarna från smuts som kan 
påverka ljudspridningen.

Flexibel placering

Upplev det här flexibla hemmabiosystemet 
som gör att du kan placera det var du vill. 
Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på 
ett bord eller monterat på väggen ser det 
snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan 
bestämma hur ditt hem ska se ut utan att 

behöva prioritera bort en enastående 
hemmabioupplevelse.

Anslut dina enheter på ett enkelt sätt

Det är inte bara TV-sändningarna som 
kommer låta bättre, alla enheter som är 
kopplade till din TV kommer också få 
fantastiskt ljud. Den är designad för att ge dig 
underhållning utan något krångel och 
anslutningen görs i ett enda steg. Du kan 
använda alla dina enheter som är kopplade till 
hemmabion via din TV så att du får levande, 
klart och rikt ljud och suveräna upplevelser av 
musik och film.

MP3 Link

Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, 
direkt från en bärbar mediespelare, på 
hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara 
MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-
uttaget och lyssna på MP3-musik med den 
överlägsna ljudkvalitet som du får med 
hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link 
kan du lyssna på din bärbara musik hemma i 
TV-soffan.
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Ljuduppspelning
• MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, 

Ljudkabel, MP3-Line-in-kabel, Nätkabel, 
Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 
Väggmonteringssats, Garantisedel för hela världen

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial 

ingång, Digital optisk ingång

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 945 x 93 x 58 mm
• Huvudenhetens vikt: 1,7 kg
• Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
• Subwoofer, vikt: 3,81 kg
• Subwooferns kabellängd: 4 m
• Förpackning (B x H x D): 1 010 x 487 x 186 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9,8 kg

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten

• Högtalarelement per sida: 1 x 1.5 tums tweeter, 1 
x 2,5-tums woofer

• Omfång för högtalare: 150 - 20k Hz
• Högtalarimpedans: 3 ohm
• Tweeterimpedans: 4 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 3 ohm

Effekt
• Strömförbrukning: 20 W
• Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Ljud
• Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Nattläge, Diskant-, medel- och 
baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uteffekt för högtalare: 40 W x 2
• Uteffekt för subwoofer: 40 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 120 W
•
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