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Philips Fidelio SoundBar
Trådløse hjemmebiograf-
surroundhøjttalere

4.1-kanals, trådløs surround-lyd

Bluetooth®
2 HDMI-indgange og HDMI-
udgange med ARC
Aluminium

HTL9100
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ed aftagelige højttalere
L9100 er Philips’ første SoundBar med ægte surroundlyd fra trådløse aftagelige 
jttalere. Nyd friheden ved at kunne sætte surround-højttalerne der, hvor du ønsker det, 
ortere eller længere tid, alt efter hvad du har brug for.

Fyldigere lyd til TV og film
• Surround, når du vil - aftagelige trådløse surroundhøjttalere
• Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod
• Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Designet til at forbedre din bolig
• Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning
• Orienteringssensoren sikrer den bedste lyd i en vilkårlig placering
• Orienteringssensoren sikrer den bedste lyd i en vilkårlig placering

Tilslut og nyd al din underholdning
• Tilslut til en HDMI x 2 for at få en stor billed- og lydkvalitet
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
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 Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound frembringer 
fyldig og overvældende surround-lyd fra et 
system med under fem højttalere. Meget 
avancerede rumlige algoritmer genskaber 
troværdigt de lydmæssige egenskaber, der 
optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver 
kvalitetsstereokilde forvandles til en 
virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der 
er ikke brug for at købe ekstra højttalere, 
ledninger eller højttalerstandere for at nyde 
lyd, der fylder rummet.

HDMI x 2

Nyd den overvældende 3D-afspilning og 
krystalklare 5.1 eller 7.1 lyd ved blot at tilslutte 
vore afspillers 2 HDMI-lydudgange sammen 
med din AV-modtager uden 3D.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs 
kommunikationsteknologi til korte afstande, 
der er både stabil og energieffektiv. 
Teknologien gør det nemt at oprette trådløs 
forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du 
kan afspille din yndlingsmusik fra enhver 
smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder 
iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret 
højttaler.

Surround, når du vil

Fordyb dine sanser i overlegen surroundlyd, 
når du ønsker det. Tag blot de trådløse 
surroundhøjttalere af Soundbar-
hovedenheden, og placer dem bagest i lokalet 
for at opleve ægte 5.1-surroundsound til dine 
spil og dine film. Efter oplevelsen sætter du 
højttalerne tilbage på den elegante Soundbar til 

musik og TV-udsendelser. Takket være brug af 
patenteret trådløs lydteknologi samt 
surround-højttalere, der arbejder på en unik 
frekvens, er der ingen netværksinterferens. 
Resultatet er et ægte trådløst surround-system 
med tabsfri lydkvalitet til både musik og film

Orienteringssensor

Kvaliteten af din lydoplevelse bestemmes af, 
hvordan SoundBar er placeret i et rum. 
Heldigvis leveres dette system med en smart 
automatisk orienteringssensor, der 
øjeblikkeligt optimerer lydkvaliteten, når den 
registrerer, om din SoundBar er placeret 
vandret eller lodret. Hvad enten du vælger at 
sætte din SoundBar på en hylde eller sætte den 
fast på en væg, kan du være sikker på, at du 
altid vil få en enestående lydoplevelse.
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Lyd
• Lydforbedring: Dobbelt baslyd, Night-indstilling, 

Diskant- og basregulering, Surround, når du vil
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Højtalerudgangseffekt: 120
• Subwooferoutput: 90
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 210 W

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
• Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 1 x 2,5" full-

range basenhed
• Højttaler-impedans: 8 ohm
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm
• Subwoofer-type: Trådløs subwoofer

Tilslutningsmuligheder
• Integrerede tilslutninger: Bluetooth
• iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital 

koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI 1.4 
output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2

• Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm)

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

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

Design
• Kan hænges på væggen

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed
• Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret 

trykfarve

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 1035 x 70 x 156 mm
• Vægt for hovedenhed: 4,18 kg
• Subwoofer (B x H x D): 200 x 510 x 200 mm
• Subwoofers vægt: 5 kg
• Emballage (B x H x D): 765 x 260 x 371 mm
• Vægt inkl. emballage: 16 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, 

Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed 
og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, 
Globalt garantibevis

Yderemballage
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bruttovægt: 13,54 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 76,5 x 26 x 37,1 cm
• Nettovægt: 9,4 kg
• Antal forbrugeremballager: 1
• Taravægt: 4,14 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 76,5 x 37,1 x 26 cm
• EAN: 87 12581 65797 0
• Bruttovægt: 13,54 kg
• Nettovægt: 9,4 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 4,14 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

103,4 x 7,17 x 15,55 cm
• Vægt: 3,84 kg
•

HTL9100/12

Specifikationer
Trådløse hjemmebiograf-surroundhøjttalere
4.1-kanals, trådløs surround-lyd Bluetooth®, 2 HDMI-indgange og HDMI-udgange med ARC, Aluminium

http://www.philips.com

