
www.philips.com/welcome

AJ5300D

คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

Question?
Contact 
Philips

คำ�ถ�ม? 
ต ดิต อ่ 
Philips





1

ภ
าษ

าไ
ท

ย

TH

สารบัญ
1 ขอสำาคัญ 2

ความปลอดภัย 2

2 ระบบเชื่อมตอความบันเทิงของคุณ 2
ขอมูลเบื้องตน 2
ภายในกลองมีอะไรบาง 2
ภาพรวมของตัวเครื่อง 3

3 เริ่มตนใชงาน 4
ตอสายไฟ 4
เปด 4
การตั้งเวลาและวันที่ 5

4 เลน 5
การเลนจาก iPod/iPhone 5
ฟงวิทยุ 6
เลนจากอุปกรณภายนอก 6
การปรับระดับเสียง 6

5 คุณสมบัติอื่นๆ 7
การตั้งเวลาปลุก 7
ตั้งคาระบบตั้งเวลาปด 7
การปรับความสวางของหนาจอ 7

6 ขอมูลผลิตภัณฑ 8
ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ 8

7 วิธีแกไขปญหา 8

8 คำาประกาศ 9

สารบัญ



2 TH

1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย

•	 อานคำาเตือนทั้งหมดโดยละเอียดและปฏิบัติตามคำาแนะนำา
ทั้งหมด

•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำา
แนะนำาของผผลิต

•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่องกระจาย
พลังงาน เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน 
เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ถอดปลั๊กเครื่องออก ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อ

ไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน 
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความ

ชำานาญ จำาเปนตองนำาอุปกรณเขารับบริการ เมื่อเกิดความเสีย
หายไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 
นหกใส หรือมีวัตถุหลนลงบนเครื่อง เครื่องเปยกฝนหรือไดรับ
ความชื้น ทำางานไมปกติ หรือตกหลน

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนเครื่อง (เชน วัตถุที่

บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ) 
•	 เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอรไฟฟาแบบตอตรง ถูกใชงานเปนอุ

ปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอ อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอนั้น
จะตองยังคงพรอมที่จะทำางานเสมอ

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามวางอุปกรณนี้ไวบนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
 • เก็บอุปกรณใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 
 • เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อต ไมควรใหอุปกรณนี้ตากฝน

หรือไดรับความชื้น
 • ควรตรวจสอบวา คุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊ก หรืออะแดปเตอรไดโดยงาย เมื่อยกเลิก

การเชื่อมตออุปกรณจากแหลงพลังงาน

2 ระบบเชื่อมตอความ
บันเทิงของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ 
www.philips.com/welcome 
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑของอุปกรณนี้ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่
ดานลางของเครื่อง เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

ขอมูลเบื้องตน

ดวยวิทยุนาฬิกานี้ คุณจะสามารถ
•	 ฟงวิทยุ FM
•	 รับฟงเสียงจาก iPod/iPhone หรืออุปกรณภายนอก
•	 ตั้งคาการปลุกใหดังในเวลาที่แตกตางออกไป
•	 เลือก Buzzer, วิทยุ หรือเสียงใน iPod/iPhone เปนแหลงเสียง

ปลุกของคุณ
•	 สัมผัสกับคุณสมบัติที่หลากหลายที่นำาเสนอโดยแอปพลิเคชัน 

 HomeStudio

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:
•	 ตัวเครื่อง
•	 อะแดปเตอรปลั๊กไฟ AC/DC
•	 คมือผใช
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ภาพรวมของตัวเครื่อง

 
a AL1/AL2

•	 ตั้งคาการปลุก
•	 ดูการตั้งคาการปลุก
•	 เปด/ปดการใชงานนาฬิกาปลุก

b SOURCE
•	 เลือกแหลงสัญญาณ

c 
•	 เปด/ปดวิทยุนาฬิกา

a

b
c

h

g

i

d

l

k

j

e

f

d DOCK
•	 อุปกรณเชื่อมตอสำาหรับ iPod/iPhone

e - VOLUME +
•	 ปรับระดับเสียง

f SNOOZE/BRIGHTNESS
•	 เลื่อนการปลุก
•	 ปรับความสวางของหนาจอ

g ตั้งคาเวลา
•	 ตั้งเวลา
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h  การจูน 
 
•	 จูนหรือสแกนหาสถานีวิทยุ FM

i DC IN
•	 ชองเสียบไฟ

j FM ANTENNA
•	 ปรับปรุงการรับสัญญาณ FM

k MP3-LINK
•	 เชื่อมตออุปกรณเสียงภายนอก

l SLEEP
•	 ตั้งคาระบบตั้งเวลาปด

3 เริ่มตนใชงาน

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ

ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ไฟตรงกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่ดานหลังหรือขางใตตัวเครื่อง

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเตอรไฟฟาใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ หา
มดึงที่สายไฟ

 • กอนที่จะเชื่อมตออะแดปเตอรไฟฟา ควรตรวจสอบวา คุณเชื่อมตอสวนอื่นๆ ทั้งหมดแลว
 • ใชเฉพาะอะแดปเตอรไฟฟาที่มาพรอมกับอุปกรณเทานั้น

 
เปด

กด 
 

 » วิทยุนาฬิกาสลับไปยังแหลงที่เลือกไวลาสุด

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย

กด 
  เพื่อเปลี่ยนวิทยุนาฬิกาไปเปนโหมดสแตนดบาย

 » นาฬิกา (หากตั้งไว) จะแสดงขึ้น
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การตั้งเวลาและวันที่

1 ในโหมดสแตนดบาย ใหกด ตั้งคาเวลา คางไวบนดานหลังของ
วิทยุนาฬิกาของคุณเปนเวลานานกวาสองวินาที
 » [12H] หรือ [24H] เริ่มกะพริบ

2 กด 
  / 
  ซเพื่อเลือกรูปแบบชั่วโมง 12/24

3 กด ตั้งคาเวลา เพื่อยืนยัน
 » ตัวเลขชั่วโมงเริ่มตนกะพริบ

4 ดำาเนินขั้นตอน 2-3 ซ เพื่อตั้งคาชั่วโมงและนาที

หมายเหตุ

 • หากไมมีการตั้งคานาฬิกาดวยตนเอง เมื่อเชื่อมตอ iPod/iPhone เครื่องจะซิงโคร
ไนซเวลาจาก iPod/iPhone โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ

 • เวลาที่สงมาจะเที่ยงตรงมากเพียงใดขึ้นอยกับ iPod/iPhone ที่เปนตัวสงสัญญาณเวลานั้น

4 เลน

การเลนจาก iPod/iPhone

คุณสามารถฟงเสียงไดจาก iPod/iPhone ผานทางวิทยุนาฬิกานี้

iPod/iPhone ที่สามารถใชงานรวมกันได

อุปกรณสนับสนุน iPod, iPhone รนตอไปนี้:
ออกแบบสำาหรับ
•	 iPod classic
•	 iPod Touch (รน 1, 2, 3 และ 4)
•	 iPod Nano (รน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)
•	 iPhone 4S
•	 iPhone 4
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 3G
•	 iPhone

การติดตั้งแอปพลิเคชัน HomeStudio

แอปพลิเคชัน Philips HomeStudio นำาเสนอคุณสมบัติใหมๆ 
ใหแกวิทยุนาฬิกาของคุณ รวมทั้งการตั้งโปรแกรมวิทยุ FM และ
นาฬิกาปลุกแบบมัลติฟงกชัน เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับคุณสมบัติตางๆ 
เพิ่มเติม คุณควรติดตั้งแอปพลิเคชัน HomeStudio ที่มีใหบริการฟรี

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวา iPod/iPhone ของคุณเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตแลว

1 กด SOURCE ซเพื่อเลือกโหมด DOCK 

2 วาง iPod/iPhone ของคุณลงในอุปกรณเชื่อมตอ

 SOURCE
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3 สำาหรับการใชงานครั้งแรก คุณควรติดตั้งแอปพลิเคชัน 
 HomeStudio บน iPod/iPhone ของคุณ

4 แตะ [Yes] (ใช) เพื่อยอมรับคำาขอการติดตั้ง

5 ทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสม
บูรณ 

  
แอปพลิเคชัน Philips HomeStudio สามารถติดตั้งไดใน iPod, 
iPhone รนตอไปนี้:
•	 iPod Touch (รน 1, 2, 3 และ 4)
•	 iPhone 4S
•	 iPhone 4
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 3G
•	 iPhone

การเลนเพลงใน iPod/iPhone

เลือกแทร็คจากรายการเพลง iPod/iPhone ของคุณ แลวกด 
 

 » สตรีมเพลงจาก iPod/iPhone ของคุณไปยังวิทยุนาฬิกา

การชารจ iPod/iPhone

เมื่อวิทยุนาฬิกาเชื่อมตอกับแหลงไฟฟา iPod/iPhone ที่เชื่อมตออยก็
จะเริ่มตนชารจโดยอัตโนมัติ

ถอด iPod/iPhone ออก

ดึง iPod/iPhone ออกจากอุปกรณเชื่อมตอ

ฟงวิทยุ

หมายเหตุ

 • เก็บอุปกรณใหหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
คลื่นวิทยุ 

 • เพื่อการรับสัญญาณที่ดียิ่งขึ้น อยาวาง iPod/iPhone ไวในอุปกรณเชื่อมตอขณะฟงวิทยุ 
ดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

คุณยังสามารถจูนหาคลื่นสถานีวิทยุไดจากวิทยุนาฬิกาของคุณ

1 กด SOURCE ซเพื่อเลือกจูนเนอร FM

2 กด 
  / 
  คางไวที่ดานหลังของวิทยุนาฬิกาของคุณเปนเวลานา
นกวาสองวินาที
 » วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดย

อัตโนมัติ

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม
วิธีการจูนหาสถานีดวยตนเอง:
กด  /  ซจนกวาจะไดสัญญาณที่ชัดเจน

เลนจากอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงอุปกรณเสียงภายนอกผานวิทยุนาฬิกาเครื่องนี้ได

1 กด SOURCE เพื่อเลือกแหลง AUX

2 ตอสาย MP3 link (ไมไดใหมา) เขากับ:
•	 ชองเสียบ MP3-LINK (3.5 มม.) ที่ดานหลังวิทยุนาฬิกา

ของคุณ
•	 ชองเสียบหูฟงของอุปกรณภายนอก

3 เริ่มตนเลนอุปกรณ (อานคมือผใชของอุปกรณนี้) 

การปรับระดับเสียง

 
VOLUME
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5 คุณสมบัติอื่นๆ

การตั้งเวลาปลุก

การตั้งคาการปลุก

คุณสามารถตั้งคาการปลุกไดสองคาเพื่อใหปลุกคนละเวลา Buzzer, 
วิทยุ FM หรือเสียงที่คุณฟงครั้งลาสุดใน iPod/iPhone สามารถเลือก
ใชเปนเสียงปลุกได

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งเวลานาฬิกาถูกตองแลว

1 กด AL1/AL2 คางไวนานกวาสองวินาที เพื่อเปดใชงานโหมด
การตั้งนาฬิกาปลุก
 » ตัวเลขชั่วโมงและไอคอนนาฬิกาปลุกเริ่มตนกะพริบ

2 กด 
  / 
  เพื่อตั้งคาชั่วโมง

3 กด AL1/AL2 เพื่อยืนยัน
 » ตัวเลขนาทีเริ่มตนกะพริบ

4 ดำาเนินการตามขั้นตอนที่ 2-3 ซ เพื่อตั้งคานาที เลือกแหลง
เสียงปลุก (Buzzer, วิทยุ FM หรืออุปกรณตอเชื่อม) และปรับ
ระดับเสียง

เคล็ดลับ

 • หาก iPod/iPhone ถูกเลือกเปนแหลงเสียงปลุก แต iPod/iPhone ไมไดเชื่อมตออย วิทยุ
นาฬิกาจะสลับไปใชแหลง Buzzer แทน

 • สำาหรับการตั้งปลุกผานทางวิทยุนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกเสียงธรรมชาติที่จัดเก็บอยใน
แอปพลิเคชัน HomeStudio เปนแหลงเสียงปลุกได

เปด/ปดการใชงานนาฬิกาปลุก

1 กด AL1/AL2
 » การตั้งคาการปลุกแสดงขึ้น

2 กด AL1/AL2 ซเพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานนาฬิกาปลุก
 » [AL1] หรือ [AL2] จะแสดงขึ้น หากนาฬิกาปลุกเปดอย 

และจะหายไป หากนาฬิกาปลุกปดอย

•	 หากตองการหยุดเสียงปลุกที่กำาลังดัง ใหกด 
 AL1/AL2ที่ตรงกัน 

 » เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกในวันถัดไป 

การเลื่อนการปลุก

เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น กด SNOOZE
 » การปลุกจะถูกเลื่อนออกไปและเสียงปลุกจะดังอีกครั้งใน

อีกเกานาทีตอมา

ตั้งคาระบบตั้งเวลาปด

วิทยุนาฬิกาสามารถสลับไปยังโหมดสแตนดบายไดอัตโนมัติหลังจาก
ผานพนชวงเวลาที่ตั้งไวลวงหนา
กด SLEEP ซเพื่อเลือกชวงเวลาของตัวตั้งเวลาปดเครื่อง (เปนนาที)

 » เมื่อตัวตั้งเวลาปดเครื่องถูกเปดใชงาน 
  จะปรากฏขึ้น

ในการปดการใชงานตัวตั้งเวลาปดเครื่อง ใหกด SLEEP ซๆ จนกวา 
 OFF จะแสดงขึ้น

การปรับความสวางของหนาจอ

กด BRIGHTNESS ซเพื่อเลือกระดับความสวางตางๆ
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6 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
อัตรากำาลังขับ 2 X 2 W RMS
การตอบสนองตอความถี่ 40-20000 Hz
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน >65 dB
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1%
Aux Input (MP3 link) 0.6 V RMS 10 k ohm

จูนเนอร (FM)
ชวงการจูน 87.5-108 MHz
ระยะหาคลื่น 50 KHz
ความไว
- โมโน, 26 dB S/N Ratio
- สเตอริโอ, 46 dB S/N Ratio

 
<22 dBf
<46 dBf

คนหาตัวเลือก 30 dBf

ลำาโพง
ความตานทานของลำาโพง 4 โอหม
ความไว >82 dB/m/W

ขอมูลทั่วไป
สวิตชิ่งอะแดปเตอร AC/DC ชื่อแบรนด: Philips 

รน: OH-1015A0502000U1
อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz; 
350 mA
เอาตพุต: 5 V  2 A

การใชพลังงานขณะใชงาน <10 W
การใชพลังงานขณะสแตน
ดบาย

<1 W

ขนาด: ตัวเครื่อง 
 (W x H x D)

 
283 x 118 x 112 มม.

นหนัก: ตัวเครื่อง 0.6 กก.

7 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว
ขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ไฟไมเขา
 • ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟเขาที่ดีแลว
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC

ไมมีเสียง
 • ปรับระดับเสียง

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
 • ถอดและเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แลวจึงเปดเครื่องใหม

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR ของคุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

การปลุกไมทำางาน
 • ตั้งคานาฬิกา/การปลุกอยางถูกตอง

การตั้งคานาฬิกา/การปลุกถูกลบออก
 • ไฟฟาขัดของหรือไมไดเสียบปลั๊กไฟ 
 • ตั้งคานาฬิกา/การปลุกใหม
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8 คำาประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจสงผลใหสิทธิ์การ
ใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายามทำาใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง 
(กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผน
โฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและใชซได หาก
ไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตาม
ขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา 
และอุปกรณเกา

  
“สำาหรับ iPod” และ “สำาหรับ iPhone” หมายถึง อุปกรณเสริม
อิเล็กทรอนิกสไดรับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมตอกับ iPod หรือ 
iPhone โดยเฉพาะ และไดรับการรับรองจากผพัฒนาวาตรงตาม
มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไมมีสวนรับผิดชอบกับการ
ทำางานของอุปกรณหรือความสอดคลองกับมาตรฐานและกฎขอบังคับ
ดานความปลอดภัยของอุปกรณ โปรดทราบวาการใชอุปกรณเสริมนี้
กับ iPod หรือ iPhone อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพสัญญาณ
ไรสาย
iPod และ iPhone เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์
ขอมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics 
N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑไดตลอดเวลา โดยไมมีขอผูกพันที่จะตองดำาเนินการปรับ
เปลี่ยนผลิตภัณฑกอนหนานั้นใหเหมือนกัน

หมายเหตุ

 • ปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่อยดานลางของเครื่อง

http://www.recycle.philips.com
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