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1. Fontos 
tudnivalók

Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
• A készüléket nem érheti nedvesség 

és kifröccsent folyadék.
• Ne helyezzen a készülékre 

semmilyen veszélyforrást (pl. 
folyadékkal töltött tárgyat. égő 
gyertyát).

• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
működőképesnek kell lennie.

• Győződjön meg róla, hogy 
elegendő hely van a termék körül a 
megfelelő szellőzéshez.

• Elemek használata esetén 
VIGYÁZZON a következőkre: – 
Az elemek szivárgása személyi 
sérülést, tárgyaknak/eszközöknek 
vagy magának a készüléknek a 
károsodását okozhatja, ezért: 
• Megfelelően helyezze be az 

elemeket, ügyeljen a készüléken 
látható + és - jelölésekre. 

• Az elemeket és elemcsomagokat 
óvja a magas hőmérséklettől, 
ezért ne tegye ki például 
közvetlen napfény hatásának, 
ne helyezze tűz közelébe stb.

• Ha hosszabb ideig nem 
használja a készüléket, vegye ki 
az elemeket.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

Az elemek lenyelésének 
veszélye!

• A készülék gombelemet 
tartalmazhat, amely esetlegesen 
lenyelhető. Minden esetben tartsa 
az elemet gyermekektől távol! Az 
elem lenyelése súlyos sérülést vagy 
halált okozhat. A lenyelést követő 
két órán belül súlyos belső égési 
sérülések jöhetnek létre.

• Ha úgy gondolja, hogy az elem a 
szervezetébe került, (pl. lenyelte), 
azonnal forduljon orvoshoz.

• Ha elemet cserél, tartsa 
gyermekektől távol az új és a 
használt elemet is. Elemcsere után 
győződjön meg arról, hogy az 
elemtartó rekesz megfelelően le 
van zárva.

• Ha az elemtartó rekeszt nem 
lehet megfelelően lezárni, ne 
használja tovább a terméket. Tartsa 
gyermekektől távol, és lépjen 
kapcsolatba a gyártóval.

Figyelmeztetés

 • A készülék borítását megbontani tilos.
 • Tilos a készülék bármely alkatrészének a 

kenése.
 • Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil 

felületre.
 • Tilos a készüléket más elektromos 

berendezésre ráhelyezni.
 • A készüléket kizárólag beltérben 

használja. Ne tegye ki a készüléket víznek, 
nedvességnek és vízzel telt tárgyak 
közelségének.

 • Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, 
nyílt láng vagy hő hatásának.
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Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy 
a termék megfelel a 2014/53/EU 
irányelv alapvető követelményeinek és 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A 
Megfelelőségi nyilatkozat a következő 
címen olvasható: 
www.philips.com/support.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok 
és alkatrészek felhasználásával készült, 
amelyek újrahasznosíthatók és újra 
felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott 
kerekes kuka szimbólum azt jelenti, 
hogy a termékre vonatkozik a 
2012/19/EU európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és 
elektronikus termékek szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi 
feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak 
megfelelően, és a kiselejtezett 
készülékeket gyűjtse elkülönítve a 
lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált 
készülék helyes kiselejtezésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi 
egészség károsodását. 

A termék akkumulátorai megfelelnek 
a 2013/56/EU európai irányelv 
követelményeinek, ezért ne kezelje 
ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok 
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó 
helyi szabályozásokról, mivel a 
feleslegessé vált akkumulátorok helyes 
kiselejtezésével segít megelőzni a 
környezet és az emberi egészség 
károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos 
tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz 
felesleges csomagolóanyagot. 
Igyekeztünk úgy kialakítani a 
csomagolást, hogy könnyen 
szétválasztható legyen a következő 
három anyagra: karton (doboz), 
polisztirol (védőelem) és polietilén 
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat 
erre specializálódott vállalat képes 
újrafeldolgozni és újrahasznosítani. 
Kérjük, tartsa szem előtt a 
csomagolóanyagok, kimerült 
akkumulátorok és régi készülékek 
leselejtezésére vonatkozó helyi 
előírásokat.

Megjegyzés

• A típustábla a készülék hátsó 
részén található.
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2 Az FM/DAB 
rádió

Köszönjük, hogy Philips terméket 
vásárolt, és üdvözöljük a Philips 
világában!
A Philips által biztosított teljes körű 
támogatáshoz regisztrálja termékét a 
www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A megvásárolt egységgel egyszerre 
élvezheti az FM rádiót és a digitális 
hangsugárzású (DAB) rádiót.

A DAB ismertetése

Digitális hangsugárzás (DAB). A DAB 
digitális rádió újszerű rádiózást tesz 
lehetővé földi adók segítségével. 
Nagyobb választási lehetőséget 
biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, 
zavarmentes hangot juttatva el 
hozzájuk.
• A technológia segítségével a 

vevőkészülék rááll a számára 
észlelhető legerősebb jelre.

• A DAB digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé 
megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév 
szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

Mi az a multiplex?
A digitális rádió működése 
multiplexként ismert egyetlen 
frekvenciablokk meglétén alapul. 
Mindegyik multiplex egy bizonyos 
frekvenciatartományon belül működik 

például a DAB sugárzások esetében a 
Band III.

DAB MŰSORSZÓRÓ ÉS A DINAMIKUS 
CÍMKESZEGMENS (DLS)
Mindegyik DAB műsorszóró (vagy 
multiplex szolgáltató) szöveges és 
hangadatszolgáltatást is kínál. 
Néhány program esetében a 
dinamikus címkeszegmens (DLS) 
szolgáltatás is elérhető. Ez olyan adatok 
megjelenítését jelenti, amelyeket 
gördíthető szöveg formájában olvashat 
a DAB rádió kijelzőjén. Bizonyos 
állomások szöveges adatai a legfrissebb 
híreket, közlekedési, időjárással 
vagy a műsorrenddel kapcsolatos 
információkat, weboldalak címeit és 
telefonszámokat tartalmaznak.
A digitális rádió lefedettségi adataival 
és szolgáltatásaival kapcsolatos további 
információt a www.drdb.org weboldalon 
talál.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag 
tartalmát:
• Főegység
• Hálózati adapter
• Nyomtatott anyagok
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A főegység áttekintése
6 7

8

9

10111213

14

a    
• Rádióállomások behangolása 
• Dátum, idő és ébresztési idő 

beállítása
• A menüopció kiválasztásához

b 
• Beállíthatja az órát.
• Rádióállomások 

beprogramozása
• Menüpont jóváhagyása DAB/FM 

üzemmódban

c 
• Tárolt rádióállomás kiválasztása

d 
• A hangerő növelése/

csökkentése

e 
• Ébresztési időzítő beállítása
• Ébresztés bekapcsolása/

kikapcsolása
• Az ébresztő leállítása

f 
• A kijelző fényerejének beállítása.
• Az ébresztés ismétlése

g 
• Elalvási időzítő beállítása

h 
• Az egység bekapcsolása vagy 

készenléti állapotba helyezése
• Válasszon ki egy forrást

i 
• Az aktuális állapot vagy az idő/

dátum megjelenítése
• Menü elérése DAB/FM 

üzemmódban

j Mellékelt DAB/FM-antenna

k Hangsugárzó

l Elemtartó rekesz

m    
•  Hálózati adapter 

csatlakoztatása

n Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése
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3 Bevezetés

Figyelem

 • A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben 
leírtaktól eltérő működtetése, illetve 
működésének módosítása veszélyes 
sugárzást vagy más szempontból 
rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához 
fordul, szükség lesz a termék típus- 
és gyári számára. A típusszám és a 
sorozatszám a készülék hátulsó részén 
található. Írja ide a számokat: 
Típusszám: ________________________
Sorozatszám: 
_________________________

Az FM/DAB-antenna 
előkészítése

Az optimális vétel érdekében húzza ki 
teljesen az FM/DAB-antennát, és állítsa 
a megfelelő helyzetbe.

Tipp:

 • Az interferencia megakadályozása 
érdekében helyezze az antennát a TV-
készüléktől vagy más sugárzó forrástól a 
lehető legmesszebbre.

Tápcsatlakozás bekötése

Figyelem

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! 
Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség 
megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy 
alján feltüntetett feszültséggel.

 • Áramütésveszély! A hálózati adaptert a 
csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt 
tilos húzni.

 • Csak a gyártó által meghatározott vagy 
az egységgel kapott hálózati adaptert 
használja.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék hátsó részén 
található.

5.5

1 Csatlakoztassa a hálózati adapter 
egyik végét a főegység egyenáramú 
bemeneti aljzatába.

2 Csatlakoztassa a hálózati adapter 
másik végét a fali aljzatba.
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Elemes áramellátás

Az első használat előtt: 
Távolítsa el a védőfület az egység 
elemének aktiválásához.

1 Lazítsa meg az elemtartó rekesz 
csavarozását egy csavarhúzó 
segítségével.

2 Vegye le a védőfület.

Figyelem

 • Az elemeket és elemcsomagokat óvja a 
magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki 
például közvetlen napfény hatásának, ne 
helyezze tűz közelébe stb.

 • Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, 
felrobbanhat. Cserélni csak azonos, 
egyenértékű típussal szabad.

 • Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, 
vagy ha hosszabb ideig nem fogja 
használni az egységet.

Megjegyzés

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, 
így azokat használat után megfelelően kell 
kezelni.

CR2025/3V

1 Lazítsa meg az elemtartó rekesz 
csavarozását egy csavarhúzó 
segítségével.

2 Helyezzen be egy új CR2025 típusú 
lítium elemet a polaritás jelzéseinek 
megfelelően (+/-).

3 Zárja az elemtartó rekeszt oly 
módon, hogy az eredeti helyzetébe 
kerüljön, és húzza meg a csavart 
csavarhúzó segítségével.

Bekapcsolás

A  gombbal kapcsolja be a 
készüléket.

Készenléti üzemmódba 
kapcsolás

Nyomja meg ismételten a  
gombot a készülék készenléti 
üzemmódba kapcsolásához. 
 » Az idő (ha be lett állítva) megjelenik 

a kijelzőn.

Hangerő beállítása

A  gomb megnyomásával 
növelheti/csökkentheti a 
hangerőszintet.

A kijelző fényerejének 
beállítása

A  opció ismételt 
megnyomásával válassza ki a kijelző 
fényerőszintjét.
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Információk 
megtekintése

Nyomja meg ismételten a  
gombot.
 » Így megjelenik az aktuális állapot, 

továbbá az órán beállított idő és 
dátum.

Az óra beállítása 

1 Készenléti üzemmódban tartsa 
lenyomva a  gombot 
1 másodpercnél hosszabb ideig.
 » Az órát jelző számjegyek 

villognak a kijelzőn. 

2 Nyomja meg a    
gombot az óra beállításához.

3 Nyomja meg a  gombot a 
beállítás elmentéséhez, és a percet 
jelző számjegyek villogni kezdenek.

4 A 12/24 órás időformátum, a perc, a 
nap, a hónap és az év beállításához 
ismételje meg a fenti 2–3. lépést.

Megjegyzés

 • Ha a felhasználó 60 másodpercen belül 
nem nyom meg egy gombot sem, az 
egység automatikusan kilép az órabeállítási 
módból.

 • Az órabeállítási módból való kilépéshez 
nyomja meg a  gombot, ha 
nem szeretné menteni a beállításokat.

4 Rádióhallgatás

Megjegyzés

 • Az optimális vétel érdekében húzza ki 
teljesen az antennát és állítsa a megfelelő 
helyzetbe.

DAB/DAB+ rádió 
hallgatása

DAB üzemmód beállítása

• A  gomb 
megnyomásával választhatja ki a 
DAB forrást. 
 »  (A DAB üzemmód) 

megjelenik a kijelzőn.

• Ha készülékén nincs programozott 
DAB/DAB+ rádióállomás, a készülék 
automatikusan keres és tárol DAB/
DAB+-rádióállomásokat.
 » A [ ] (keresés) üzenet 

jelenik meg.

 » A rendszer beprogramozza a 
fogható állomásokat.

• Ha nincs elérhető DAB/DAB+ 
szolgáltatás.
 »  Az (átfogó keresés) 

felirat jelenik meg.

DAB/DAB+ rádióállomások 
manuális behangolása

Nyomja a    
gombot a kívánt DAB-csatornák 
visszafelé/előrefelé léptetéssel való 
kiválasztásához.
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DAB/DAB+ rádióállomások 
tárolása

Megjegyzés

 • Akár 20 DAB/DAB+ rádióállomás tárolására 
is van lehetőség.

Automatikusan
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig az automatikus 
programbeállítás bekapcsolásához. 
 » A [ ] (keresés) üzenet 

jelenik meg.

 » A rendszer beprogramozza a fogható 
állomásokat.

Manuálisan

1 Hangoljon be egy DAB/DAB+ 
rádióállomást.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig a programbeállítás 
bekapcsolásához. 
 » Megjelenik az előre beállított 

szám.

3 A  gomb többszöri 
megnyomásával számot rendelhet 
hozzá ehhez az állomáshoz.

4 Nyomja meg ismételten a  
gombot az állomás tárolásához.

5 Ismételje meg a fenti 1-4. lépést 
minden olyan állomás esetében, 
amelyet egy előre beállított 
számmal szeretne tárolni a 
memóriában.

Megjegyzés

 • Áramszünet esetén vagy a készülék 
csatlakozódugójának kihúzásakor az előre 
beállított rádióállomások nem törlődnek.

Előre beállított rádiócsatornák 
behangolása

Nyomja meg többször a  
gombot, míg meg nem jelenik a kívánt 
előre beállított rádióállomás. 
 » A készülék automatikusan 

behangolja a kiválasztott állomást.

DAB/DAB+ információk 
kijelzése

A DAB/DAB+ szolgáltatás információit 
a következő módokon tekintheti 
meg. A behangolni kívánt DAB/DAB+ 
rádióállomástól függően előfordulhat, 
hogy bizonyos tájékoztatási módok 
nem elérhetők. Nyomja meg többször 
a  gombot a következő 
adatok megtekintéséhez.

 » Állomásnév

 » Együttes neve

 » Óra

 » DLS (Dinamikus címkeszegmens)

 » Jelerősség

 » Programtípus

 » Frekvencia

 » Átviteli sebesség

 » Hang

Menü használata

Rádióhallgatás közben elérheti a 
menüben lévő kezelési opciókat.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig.
 »  Az (átfogó keresés) 

felirat jelenik meg.
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2 Nyomja meg a   
 gombot a menüopció 

kiválasztásához, majd nyomja 
meg a  gombot az 
opció megerősítéséhez vagy 
az alacsonyabb szintű menübe 
lépéshez.
 »  (átfogó keresés)

DAB/DAB+ rádióállomások teljes 
sávszélességen történő keresése 
és tárolása.

 (manuális 
hangolás)
DAB-rádióállomások manuális 
hangolása.

 »

Dinamikus tartományellenőrzés 
(DRC): Válassza ki a dinamikus 
tartományellenőrzés hatásának 
szintjét.

 (eltávolítás)
Az összes nem fogható állomás 
eltávolítása a listáról.
 »  (rendszer)

 »  (idő) idő és dátum 
beállítása: 
(dátum/idő beállítása),  

 (automatikus 
időszinkronizálás), 

  (12/24 órás 
időformátum beállítása) 
és  
(dátumformátum beállítása).

 »  (gyári 
visszaállítás): Visszaállítja a 
rádióbeállításokat a gyári 
alapbeállításokra.

 »  (szoftververzió): 
Firmware jelenlegi 
verziójának megjelenítése.

3 Nyomja meg a  gombot 
a menüből való kilépéshez.

FM-rádió hallgatása

Állomások behangolása

1 Nyomja meg többször a /
SOURCE gombot az FM forrás 
kiválasztásához. 
 » Az FM üzemmód (FM üzemmód) 

megjelenik a kijelzőn.

2 Válasszon ki egy állomást az egyik 
alábbi módszerrel.
 »  (automatikus 

hangolás)

Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a    gombot 
legalább 1 másodpercig. 
 » A frekvencia automatikusan 

csökken vagy növekszik, 
amíg a rádió egy állomást 
nem talál.

 »  (manuális 
hangolás)

Nyomja meg többször a TUN+ 
/UN-  gombot a frekvencia 
változtatásához, míg meg nem 
találja a kívánt állomást.

 » Tárolt rádióállomás kiválasztása

Nyomja meg többször 
a  gombot a 
kívánt előre beállított szám 
kiválasztásához. 
 » A sáv és frekvencia 

megjelenik.

Rádióállomások manuális 
beprogramozása

Megjegyzés

 • Akár 20 FM rádióállomás tárolására van 
lehetőség.
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Menü használata

Rádióhallgatás közben elérheti a 
menüben lévő kezelési opciókat.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig.
 » A [ ] (keresési 

beállítások) felirat jelenik meg.

2 Nyomja meg a   
 gombot a menüopció 

kiválasztásához, majd nyomja 
meg a  gombot az 
opció megerősítéséhez vagy 
az alacsonyabb szintű menübe 
lépéshez.
 »  (keresési 

beállítások)

Rádióállomások automatikus 
keresése és tárolása: 
 »  (csak 

erős állomások) csak erős 
jelet sugárzó rádióállomások, 

 »  (minden 
állomás) az összes 
rádióállomás kereséséhez.

 »  (rendszer)

 »  (idő) idő és 
dátum beállítása:  

 (dátum/idő 
beállítása),  
(automatikus 
időszinkronizálás),  

 (12/24 órás 
időformátum beállítása) 
és  
(dátumformátum beállítása).

 »  (gyári 
visszaállítás): Visszaállítja a 
rádióbeállításokat a gyári 
alapbeállításokra.

 »  (szoftververzió): 
Firmware jelenlegi 
verziójának megjelenítése.

Automatikusan
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig az automatikus 
programbeállítás bekapcsolásához.
 »  A (keresés) felirat jelenik 

meg.

 » A rendszer beprogramozza a fogható 
állomásokat.

 » Az elsőként beprogramozott 
rádióállomás automatikusan 
megszólal.

Manuálisan

1 Rádióállomások behangolása.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a  gombot legalább 
1 másodpercig a programbeállítás 
bekapcsolásához.
 » Megjelenik az előre beállított 

szám.

3 A  gomb többszöri 
megnyomásával számot rendelhet 
hozzá ehhez az állomáshoz.

4 Nyomja meg ismételten a  
gombot az állomás tárolásához.

5 Ismételje meg a fenti 1-4. lépést 
minden olyan állomás esetében, 
amelyet egy előre beállított 
számmal szeretne tárolni a 
memóriában.

Megjegyzés

 • Áramszünet esetén vagy a készülék 
csatlakozódugójának kihúzásakor az előre 
beállított rádióállomások nem törlődnek.

HU
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5 Egyéb 
jellemzők

Elalváskapcsoló 
beállítása

Beállíthatja a készüléket, hogy egy 
bizonyos idő után automatikusan 
kikapcsoljon.
 • Az egység bekapcsolt állapotában 

nyomja meg többször a  
gombot a kívánt időtartam 
(percekben való) kiválasztásához: 
10, 20, 30, 60, 90,

Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, 
megjelenik a  üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

Nyomja meg többször a  gombot, 
míg az  (kikapcsolva) felirat meg 
nem jelenik, és el nem tűnik a  ikon.

Az ébresztési időzítés 
beállítása

Két különböző ébresztési állítható be, 
hogy különböző időpontban lépjenek 
működésbe.

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e 
be az órát.

1 Ellenőrizze, hogy megfelelően 
állította-e be az órát. (Lásd az „Óra 
beállítása” c. részt.)

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
 gombot legalább 

1 másodpercig. 

3 Nyomja meg a  gombot 
a menüből való kilépéshez.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (rádió-adatrendszer, Radio 
Data System) szolgáltatással az FM 
állomások kiegészítő információkat 
jeleníthetnek meg.

1 RDS állomás behangolása.

2 Nyomja meg többször a 
 gombot a következő 

adatok megjelenítéséhez (ha 
rendelkezésre állnak): 
 » Állomásnév

 » Műsortípus, például 
 (hírek),   (sport), 
 (popzene)...

 » Idő

 » Szöveg

 » Frekvencia

HU
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Ébresztés ismétlése

Az ébresztési hang megszólalásakor 
nyomja meg a  
gombot, és 9 perccel később újra 
megszólal az ébresztés.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztési hang megszólalásakor 
nyomja meg a megfelelő 

 gombot az ébresztés 
riasztási beállítások megváltoztatása 
nélküli leállításához.

 »  és az órát jelző számjegyek 
villognak a kijelzőn.

3 Nyomja meg a    
gombot az óra beállításához.

4 Nyomja meg a  vagy a 
 gombot a 

beállítás elmentéséhez, és a percet 
jelző számjegyek villogni kezdenek.

5 Ismételje meg a fenti 3-4. lépést 
a perc, az ébresztési hangjelzés 
és a riasztás hangerőszintjének 
beállításához.

6 Nyomja meg a  gombot 
a riasztás beállításainak 
elmentéséhez.

Megjegyzés

 • Az ébresztési hang megszólalásakor 
a  gomb megnyomásával 
szabályozhatja a hangerőt.

 • Ha nem érhető el más ébresztési forrás, 
a készülék automatikusan BERREGŐ 
üzemmódba kapcsol.

 • Az órabeállítási módból való kilépéshez 
nyomja meg a  gombot, ha 
nem szeretné menteni a beállításokat. 

 • Ha a felhasználó 30 másodpercen belül 
nem nyom meg egy gombot sem, az egység 
automatikusan kilép az ébresztőidőzítés 
beállítása módból.

Az időzítő be- és kikapcsolása.

Nyomja meg többször a 
 gombot az ébresztési 

funkció bekapcsolásához, vagy nyomja 
meg ismét a kikapcsolásához. Ha az 
időzítő be van kacsolva, megjelenik a  
ikon. 

HU
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7 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

 • A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a 
készüléket, mert ezzel a garancia 
érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során 
problémákba ütközik, nézze 
át az alábbi pontokat, mielőtt 
szakemberhez fordulna. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, 
látogasson el a Philips weboldalára 
(www.philips.com/welcome). Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips 
képviseletével, tartózkodjon a készülék 
közelében, és készítse elő a készülék 
típus- és sorozatszámát.

Nincs áram
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel 

csatlakoztatása megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati 

tápellátás rendelkezik-e 
feszültséggel.

• Ellenőrizze, hogy az elemek 
megfelelően lettek-e behelyezve.

Nincs hang
• Állítsa be a hangerőszintet.

A készülék nem reagál.
• Vegye ki az elemeket, és kapcsolja 

be újra a készüléket.
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra 

a hálózati csatlakozódugót, majd 
kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel
• Növelje a készülék és a TV vagy más 

sugárzó források közötti távolságot.
• Húzza ki teljesen az antennát. 

6 Termékin-
formáció

Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés 
nélkül módosítható.

Erősítő
 • Maximális kimeneti teljesítmény: 

1 W
 • Frekvenciamenet: 

100–20000 Hz, ±3dB

Tuner
 • Hangolási tartomány (FM): 

87,5–108 MHz
 • Hangolórács (FM): 50 KHz
 • Érzékenység

• Monó, 26 dB H/Z arány: 
< 22 dBf

 • Keresési szelektivitás: < 35 dBf
 • Teljes harmonikus torzítás: < 2%
 • Jel-zaj arány: > 45 dB

DAB
 • Frekvenciatartomány: III. sáv 

(174~240 MHz)

Hangsugárzók
 • Hangsugárzó impedanciája: 3 ohm
 • Hangsugárzó-meghajtó: 3"-es 

teljes hangterjedelem
 • Érzékenység: 81 ± 3 dBm/W

Általános információk
 • Váltóáram/egyenáram adapter: 

• Bemenet: 100–240 V~, 
50/60 Hz 

• Kimenet: DC 5,5 V; 1,0 A 
• Típusszám: TPA107-55055-EU

 • Üzemi teljesítmény:
• Fogyasztás: 1,65 W

 • Méretek (Szé x Ma x Mé): 
160 x 66 x 63 mm

 • Tömeg: 0,29 kg

HU
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