
 

 

Philips
Zvočnik Soundbar

Brezžični 2.1-kanalni 

globokotonec

Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1520B
Bogatejši zvok. Enostaven 

nadzor.
Uživajte v zvoku iz svojega televizorja, naj bo to igranje igric ali spremljanje filmskih večerov. Soundbar 

z brezžičnim nizkotoncem zagotavlja bogatejši zvok in mogočne base. Upravljate ga lahko kar z 

daljinskim upravljalnikom svojega televizorja. Povezava Bluetooth in avdio vhod omogočata predvajanje 

glasbe z ostalih naprav.

Ves zvok, ki ga potrebujete
• 2 kanala. Zv. enote polnega razpona.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok
• Brezžični globokotonec. Še globlji globoki toni.

Glasba in filmi
• Avdio vhod. Svoje najljubše naprave povežite s Soundbar-om.
• Bluetooth. Pretakajte glasbo z mogočnejšim zvokom.
• HDMI-izhod (ARC). Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Nizka zasnova zvočnika Soundbar. Kompakten nizkokotonec.
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na komodo oz. katerokoli ravno površino.
• Vgrajeni stenski nosilci



 Bogatejši zvok
Prasketanje laserskega ognja. Rjovenje množice. Dva 
kanala prinašata v najljubše filme in oddaje nove ravni 
zvoka. Kompakten brezžični globokotonec zagotavlja 
vrhunske globoke tone. Eksplozije bodo bobnele in 
glasba je slišati polna.

Pripravljeno za vaše najljubše skladbe
Je filma konec? Čas za razpravo po zadnji epizodi 
serije? Ko se dramatični trenutki na zaslonu izpojejo, 
preklopite Soundbar v način Bluetooth in pripravite 
seznam predvajanja. Ali pa glasbo predvajajte 
neposredno prek avdio vhoda. Uživajte v bogatem 
zvoku, ne glede na to, kaj radi poslušate.

Prepoznavna oblika
Soundbar odlikuje preprosta oblika in nizka višina. 
Stenski nosilci omogočajo dodatne možnosti 
namestitve. Zaradi kompaktne zasnove zmogljivega 
nizkotonca lahko le-tega enostavno vkomponirate v 
obstoječi sistem.

Katerikoli vir
Povezave so mogoče prek priključkov HDMI, Avdio-
in, USB in ostalih. HDMI-izhod (ARC) dovoljuje 
upravljanje zvočnika Soundbar kar z daljinskim 
upravljalnikom televizorja.
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Zvok
• Izhodna moč zvočnika: 15 W × 2
• Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 40 W
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 70 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: 2 × polni obseg 

(52 mm/2")
• Vrsta globokotonca: Aktivni, Brezžični 

globokotonec
• Zvočniki v nizkotoncu: 1 × nizkofrekvenčni 

(118 mm/4,5")

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, 

Izhod HDMI 1.4 (ARC), 3,5 mm avdio vhod

Napajanje
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: Glavna 

enota: < 0,5 W; globokotonec: < 2 W
• Poraba globokotonskega zvočnika: 20 W

• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Napajanje globokotonskega zvočnika: 100–240 V~; 

50–60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 960 × 63 × 76,5 mm
• Globokotonec (Š x V x G): 155 × 252 × 205 mm

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

Daljinski upravljalnik, Garancijski list – velja po 
vsem svetu, Baterija AAA (1 x), Adapter za 
napajanje

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

102,2 x 22,8 x 34,3 cm
• Bruto teža: 5,2 kg
• Neto teža: 3,895 kg
• Teža embalaže: 1,305 kg
• EAN: 69 51613 99790 1
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Specifikacije
Zvočnik Soundbar
Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Bluetooth®, HDMI ARC
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