
 

 

Philips
SoundStage-luidspreker

3.1-kanaals geïntegreerde 

subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
150W

HTL5130B
Krachtig geluid voor een betere TV

met geïntegreerde subwoofer
De Philips SoundStage-luidspreker HTL5130B bevat WaveFlector-technologie die breed, 
natuurlijk en meeslepend geluid produceert voor de beste film- en muziekervaring. Plaats 
de TV erop, sluit hem aan en geniet van uw home entertainment.

Intenser geluid voor TV en film.
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
• Geïntegreerde subwoofer voor krachtige bas
• Met WaveFlector wordt u ondergedompeld in alle geluidsdetails

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Ontworpen voor eenvoud
• Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur
• Ideaal om bovenop uw TV te plaatsen



 Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals 
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt 
van de manier waarop het menselijke oor 
natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van 
een uitstekende geluidskwaliteit met 
levensechte spatial cues.

WaveFlector

De basis van WaveFlector-technologie is een 
uniek luidsprekersysteem met 3 luidsprekers, 
twee zijluidsprekers en een 
middenluidspreker, die zich tussen twee 
reflectoren bevinden. De twee zijluidsprekers 
zijn gericht op de nauwkeurig ontwikkelde, 
berekende en afgestemde reflectoren. Deze 
zorgen ervoor dat geluiden, vooral hoge 
frequenties, de kamer in worden gereflecteerd, 
naar de luisteraar toe. Door luidsprekers op 
de reflector te richten, wordt er een breed en 
natuurlijk muzikaal panorama gecreëerd, dat 
het ruimtelijk effect van een standaard 
stereothuisbioscoop overtreft.

Geïntegreerde subwoofer

Dankzij de geïntegreerde subwoofer kan de 
SoundStage de bastonen van de TV versterken 
zonder extra ruimte in te nemen. De 
SoundStage is ook voorzien van een groot 
aantal Dynamic Bass-verbeteringen die het 
effect van bastonen verbeteren in een film of in 
muziek. Doordat de subwoofer is 
geïntegreerd, biedt de SoundStage bastonen 
zonder dat er een extern apparaat nodig is.

NFC met één druk op de knop

Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk 
met één druk op de knop dankzij NFC-
technologie (Near Field Communications). Tik 
op een NFC-smartphone of -tablet op het 
NFC-gebied van een soundstage om de 
soundstage in te schakelen, het koppelen via 
Bluetooth® te starten en te beginnen met het 
streamen van muziek.

Draadloos streamen via Bluetooth
Draadloos muziek van uw muziekapparaten 
streamen via Bluetooth

Ideaal voor uw TV

De SoundStage heeft een stevig, elegant frame 
dat het gewicht van verschillende soorten TV's 
kan dragen, variërend van 32 tot 55 inch.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals 
DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. 
bedienen met één afstandsbediening. EasyLink 
maakt gebruik van het HDMI CEC-
industriestandaardprotocol om functionaliteit 
tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. 
Met één druk op de knop kunt u alle 
aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen 
kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

USB

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw 
draagbare USB-apparaten
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Geluid
• Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en 

basregeling, Audiosynchronisatie
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Uitgangsvermogen luidspreker: 3 x 30 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 60W
• Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 150 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Drivers per hoofdunit: 3 drivers van 2 inch met 

volledig bereik
• Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: 1 woofer van 4 inch, 

Geïntegreerde subwoofer

Connectiviteit
• Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via 

Bluetooth
• Aansluitingen aan de achterkant: HDMI 1.4-uitgang 

(ARC), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische 
ingang, AUX-ingang, Audio-ingang van 3,5 mm

• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, 
USB

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing 

van audio-invoer, Afspelen met één druk op de 
knop, Stand-by met één druk op de knop, 
Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio 
Return Channel

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Energieverbruik: 50 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 713 x 75 x 325 millimeter
• Gewicht hoofdunit: 4,5 kg
• Verpakking (b x h x d): 790 x 138 x 396 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 8,1 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met 
juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, 1 AAA-batterij, 
Gebruikershandleiding

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA

Omdoos
• EAN: 48 95185 60807 5
• Brutogewicht: 13,545 lb
• Omdoos (L x B x H): 31,1 x 15,6 x 5,4 inch
• Nettogewicht: 10,750 lb
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 2,795 lb

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

31,1 x 5,4 x 15,6 inch
• EAN: 48 95185 60807 5
• Brutogewicht: 13,545 lb
• Nettogewicht: 10,750 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 2,795 lb
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

28,1 x 3,0 x 12,8 inch
• Gewicht: 9,921 lb
•
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