
 

 

Philips
Zvočnik SoundBar

3.1-kanalni brezžični 

globokotonec

Google Cast™ in Spotify Connect
Bluetooth® aptX, AAC in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI 
ARC

HTL5160B
3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

z Google Cast™ , Spotify Connect
Televizor nadgradite z jasnejšim glasom in virtualnim prostorskim zvokom za boljše 
kinematografsko doživetje. Z zvočniškim modulom s podporo za Google Cast uživajte v 
visokokakovostnem zvoku in brezhibnem predvajanju z najljubšimi glasbenimi aplikacijami.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu
• Z Google Cast™ uživajte v pretakanju glasbe iz oblaka
• Spotify Connect za enostavno uporabo aplikacij
• Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth
• Povežite prek priključka HDMI za čudovito kakovost slike in zvoka
• EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov
• Namenski srednjekanalni zvočnik za vrhunsko jasen glas
• 2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in najboljši dinamični razpon
• Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II
• Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
• Brezžični globokotonec popestri dogajanje

Zasnovano za enostavno uporabo
• Philipsova aplikacija Companion za enostavno nastavitev omrežja
• Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem



 Srednjekanalni zvočnik

Srednjekanalni zvočnik za glasovne frekvence 
govor usmerja na sredino zaslona. To omogoča 
boljšo razporeditev in jasnost govora, zato se 
še bolj zatopite v filme.

NFC z enim dotikom

Tehnologija NFC (Near Field 
Communications) omogoča preprosto 
združevanje naprav Bluetooth® z enim 
dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim 
računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se 
dotaknite dela NFC na zvočniškem modulu, da 
vklopite zvočnik in zaženete združevanje 
naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

2-sistemski zvočnik

2-sistemski zvočnik za najbolj jasen zvok in 
izjemen dinamični razpon

Google Cast™

Z najljubšimi glasbenimi aplikacijami glasbo 
enostavno predvajajte v najvišji kakovosti. Ta 
zvočniški modul ima vgrajeno storitev Google 
Cast, zato lahko najljubšo glasbo iz osebne 
naprave pretakate v zvočnike. Oddajate lahko 
vsebine telefona ali tabličnega računalnika 
Android, iPhona, iPada, prenosnega 
računalnika Mac, Windows ali Chromebook.

Philipsova aplikacija Companion

Philipsova aplikacija HC WeSet Manager 
omogoča prenašajte glasbe iz najljubših 

aplikacij v mobilni telefon ali zvočnike Philips z 
vgrajeno storitvijo Google Cast. Z aplikacijo 
nastavite nove zvočnike Philips z vgrajeno 
storitvijo Google Cast, jih povežite z domačim 
brezžičnim omrežjem ter uživajte v 
visokokakovostnem zvoku in predvajanju 
glasbe iz najljubših aplikacij*. *Namestiti 
morate aplikacijo za nastavitev omrežja ter 
sprejeti pogoje storitev in pravilnika o 
zasebnosti, da lahko brezžično prenašate 
glasbo iz glasbenih aplikacij. *Za pretakanje 
glasbe iz storitve Spotify potrebujete račun 
Spotify Premium

Spotify kot daljinski upravljalnik

S storitvijo Spotify Connect lahko enostavno 
izbirate, iščete in predvajate glasbo iz vsakega 
prostora doma, pametno napravo pa 
uporabljate kot daljinski upravljalnik. Z 
neposredno povezavo Spotify lahko predvajate 
glasbo v oblaku, pametno napravo pa 
uporabljate za klicanje ali predvajanje 
videoposnetkov, predvajanje glasbe pa se ne 
prekine niti, če jo premaknete izven dosega. S 
tem porabite malo energije baterije, saj jo za 
glasbo potrebujete zelo malo. Na voljo so vam 
vse uporabne funkcije Spotify – od 
pripravljenih seznamov do visoke frekvence 
vzorčenja. Vse, kar potrebujete za odkrivanje 
nove glasbe in poslušanje v najboljši kakovosti.
HTL5160B/12

Značilnosti
Zvočnik SoundBar
3.1-kanalni brezžični globokotonec Google Cast™ in Spotify Connect, Bluetooth® aptX, AAC in NFC, 1 
vhod HDMI in izhod HDMI ARC



Datum izdaje 2015-12-26

Različica: 7.6.4

12 NC: 8670 001 26473
EAN: 48 95185 61034 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Zvok
• Izboljšava zvoka: nočni način, regulacija visokih in 

nizkih tonov, Virtualni prostorski zvok, 
Sinhronizacija zvoka, Film, Glasba, Glas, Samodejno 
uravnavanje glasnosti

• Glasbeni sistem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
• Izhodna moč zvočnika: 40 W x 3
• Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 200 W
• Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki
• Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
• Vrsta globokotonskega zvočnika: Brezžični 

globokotonski zvočnik
• Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 20 

cm globokotonski zvočnik
• Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 45 – 

200 Hz
• Impedanca globokotonskega zvočnika: 2 ohm
• Pogonske enote na zvočniški modul: 5 okroglih 

nizkotoncev, 3 visokotonci

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek 

povezave Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: digitalni optični vhod, 

Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Ethernet
• Priključki na zgornji strani: Zvočni vhod (3,5 mm), 

USB 2.0
• Spletne storitve: Google Cast™, Spotify Connect

Priročnost
• EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava 

zvočnega vhoda, Stanje pripravljenosti z enim 
dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, 
preklop sistema v stanje pripravljenosti, zvočni 
povratni kanal (ARC)

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Format stiskanja: MP3

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Napajanje glavne enote: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Glavna enota: Poraba energije v omrežnem stanju 

pripravljenosti: < 6 W, poraba energije v načinu 
pripravljenosti ECO: < 0,5 W

• Napajanje globokotonskega zvočnika: 100–240 V~; 
50–60 Hz

• Globokotonec: Poraba energije v omrežnem stanju 
pripravljenosti: < 6 W, poraba energije v načinu 
pripravljenosti ECO: < 0,5 W

• Poraba globokotonskega zvočnika: 30 W

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 1100 x 51 x 69 mm
• Teža glavne enote: 2,2 kg
• Globokotonec (Š x V x G): 205 x 316 x 401 mm
• Embalaža (Š x V x G): 475 x 355 x 373 mm
• Teža vključno z embalažo: 12,2 kg
• Teža globokotonskega zvočnika: 7 kg

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, 

Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, 
Seznam blagovnih znamk, Omrežni napajalnik, 2 
napajalna kabla, 2 bateriji AAA, Vijak (x6), Optični 
zvočni kabel, Uporabniški priročnik na plošči CD-
ROM

Pametni telefon/tablični računalnik
• Ime aplikacije: Philips HC WeSet, brezplačni 

prenos iz spletne trgovine Apple in Google Play
•
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* Razpoložljivost glasbenih storitev je odvisna od države. Podrobnosti 
si oglejte na spletnih straneh glasbenih storitev.

* Za ta zvočnik potrebujete račun Spotify Premium.
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