
 

 

Philips
Zvočnik Soundbar

2.0-kanalni
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1508
Mogočen zvok za vaš televizor

S Philipsovim zvočnikom Soundbar, ki za delovanje potrebuje le en kabel, uživajte v 
osupljivem televizijskem zvoku. Poleg filmov lahko prek povezave Bluetooth brezžično 
pretakate tudi vrhunsko glasbo.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu
• Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
• HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja
• Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth
• Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3

Zasnovano za enostavno uporabo
• Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
• Prilagodljiva namestitev na steno ali mizo



 Zvočni vhod
Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje 
glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/
MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne 
povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo 
enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v 
vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači 
kino Philips.

Nizek profil

Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred 
televizorjem

Uporaba z različnimi napravami
Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi 
konzolami in MP3-predvajalniki

Prilagodljiva namestitev

Prilagodljiva namestitev na steno ali mizo

Brezžično pretakanje prek povezave 
Bluetooth

Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek 
povezave Bluetooth

HDMI ARC
HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega 
televizorja
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Zvok
• Izhodna moč zvočnika: 15 W × 2
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 30 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: 2 × polni obseg 

(52 mm/2")

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
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 960 × 63 × 76,5 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
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