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1. Oluline
H

Lugege neid juhendeid.

H

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

H

Järgige kõiki juhendeid.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
Ärge paigutage seadmeid soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete
(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis
tekitavad soojust.
Kaitske voolujuhet, eriti pistikut, pistikupesa ja
kohti, kust see tuleb masinast välja,
pealeastumise ja liigse surve eest.
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
lisavarustust/-tarvikuid.

2. Teie FM/DAB+ kellraadio
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajaks!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Tutvustus
Selle kellraadioga saate:
H

H

kuulata FM-raadiot ja digitaalset raadiot (Digital
Audio Broadcasting, DAB+);
määrata kaks alarmi;

Mis kuulub varustusse?

Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist
välja või kui seadmeid ei kasutata pikema
perioodi jooksul.
Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui
kellraadiot on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on
kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud
või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on
sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei
funktsioneeri normaalselt, või seadmed on
maha kukkunud.

(Joonis 1)

Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objekte, süüdatud
küünlaid).
Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.
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3. Alustamine
Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

(Joonis 3)

FM/DAB+ antenni
ettevalmistamine
Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn
täielikult ning vajadusel muutke FM/DAB+ antenni
asukohta.
(Joonis 2)

Sisse lülitamine
Märkus
H

Interferentsi vältimiseks asetage antenn
televiisorist, videomakist ja teistest
kiirgusallikatest võimalikult kaugele.

Vooluvõrguga ühendamine
Hoiatus
H

H

H
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Risk kahjustada toodet! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis
on märgitud seadme taha või alla.
Elektrilöögi oht! Kui te eemaldate seadet
vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust.
Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Vajutage nupule POWER.
9 Kellraadio lülitub sisse viimasena valitud
allikale.

Puhkereþiimi lülitumine
Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu POWER.
9 Ekraanipaneelile ilmub kellaaeg (kui see on
määratud).

Kellaaja seadistamine
1. Vajutage ja hoidke puhkereþiimis 3 sekundit all
nuppu INFO, et aktiveerida kellaaja
seadistamise reþiim.
9 Tunninäit hakkab vilkuma.
2. Kasutage nuppe q / Q, et muuta tunninäitu.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule INFO.
9 Minutinäit hakkab vilkuma.

Märkus

4. Korrake samme 2-3, et määrata minutinäit.

Seadme tüübiplaat asub kellraadio all.

5. Korrake samme 2-3, et määrata päev, kuu ja
aasta.

… Alustamine

4. DAB+ raadio kuulamine

(Joonis 4)

Digiraadio (Digital Audio Broadcasting, DAB+) on
viis, kuidas kantakse üle digitaalset raadiot
saatjatevõrgu kaudu. See pakub teile rohkem
valikuid, paremat helikvaliteeti ja rohkem
informatsiooni.

Esmakordne kasutamine
1. Vajutage korduvalt nupule SOURCE, et valida
allikaks DAB+ raadio.
9 Kuvatakse [FULL SCAN] (täisulatuses
skaneerimine).

Nõuanne
H

H

12/24-tunni formaadi muutmiseks vaadake
peatükki “Süsteemimenüü kasutamine“ >
“Tunniformaadi määramine ja kellaaja
sünkroniseerimine“.
Kui kellraadio on kellaaja seadistamise
reþiimis 10 sekundit tegevuseta, siis väljub
seade kellaaja seadistamise reþiimist
automaatselt.

2. Vajutage nupule SELECT, et alustada
täieulatuslikku skaneerimist.
9 Kellraadio salvestab kõik DAB+
raadiojaamad automaatselt ja seejärel
hakkab mängma esimene saadaolev
raadiojaam.
9 Raadiojaamade nimekiri salvestatakse
kellraadio mällu. Järgmine kord kui te
lülitate kellraadio sisse, ei toimu
raadiojaamade skaneerimist.
9 Kui ühtegi DAB+ raadiojaama ei leita,
kuvatakse [No DAB Station] (ei ole ühtegi
DAB raadiojaama).

Selleks, et häälestuda mõnele raadiojaamale,
mis on raadiojaamade nimekirjas:
Vajutage DAB+ reþiimis korduvalt nupule
TUNING q / Q, et navigeerida saadavalolevate
DAB+ raadiojaamade nimekirjas.
9 Kui DAB+ raadiojaama signaal on liiga nõrk,
kuvatakse [OFF AIR] (signaaliulatusest väljas).

DAB+ raadiojaamade
automaatne salvestamine
Nõuanne
H

Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse
DAB+ raadiojaamade nimekirja. Uute DAB+
raadiojaamade ja teenuste leidmiseks
teostage regulaarselt täieulatuslikku
skaneerimist.
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... DAB+ raadio kuulamine
Vajutage ja hoidke DAB+ reþiimis 3 sekundit all
nuppu SCAN.
9 Kellraadio salvestab automaatselt kõik saadaval
olevad DAB+ raadiojaamad.

DAB+ menüü kasutamine

DAB+ raadiojaamade manuaalne
salvestamine

2. Vajutage nupule TUNING q / Q, et liikuda
menüüvalikute vahel:
[STATION] (raadiojaam): Kuvab
saadavalolevate DAB+ raadiojaamade
nimekirja.
[FULL SCAN] (täieulatuslik skaneerimine):
Skaneerib ja salvestab kõik saadavalolevad
DAB+ raadiojaamad.
[MANUAL] (manuaalne): Häälestuge
manuaalselt kindlale raadiojaamale/sagedusele ja lisage see raadiojaamade
nimekirja.
[DRC] (Dünaamiline ulatuse kontroll,
Dynamic Range Control): Lisab juurde või
vähendab DAB+ raadiojaamade
dünaamilise ulatuse vahe
kompenseerimise astet. Te võite katsetada
erinevaid valikuid erinevatel allikatel, et
otsustada, milline sobib teile kõige
paremini.
[PRUNE] (piirama): Eemaldab
mittetöötavad raadiojaamad raadiojaamade
nimekirjast.
[SYSTEM] (süsteem): Muudab
süsteemiseadeid (vaadake peatükki
“Süsteemimenüü kasutamine“).

Teil on võimalik salvestada kuni 10 DAB+
raadiojaama.
1. Häälestuge DAB+ raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu
PRESET, et aktiveerida salvestamise reþiim.
3. Vajutage nupule TUNING q / Q, et valida
number.
9 Salvestuse numbrit kuvatakse üks sekund.
Kui valitud number on juba hõivatud,
kuvatakse eelnevalt salvestatud DAB+
raadiojaama nimi. Kui see number on vaba,
kuvatakse [Empty] (tühi).
4. Vajutage kinnitamiseks nupule PRESET.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada teisi DAB+
raadiojaamu.

Märkus
H

Eelnevalt salvestatud DAB+ raadiojaama
eemaldamiseks, salvestage mõni muu
raadiojaam selle asemele.

1. DAB+ menüüsse sisenemiseks vajutage ja
hoidke DAB+ reþiimis 3 sekundit all nuppu
MENU.

H

H

H

H

H

H

3. Valiku tegemiseks vajutage nupule SELECT.

Salvestatud DAB+ raadiojaama
kuulamine
Vajutage DAB+ reþiimis korduvalt nupule PRESET,
et valida eelsalvestatud raadiojaam.

4. Korrake samme 2-3, kui alamvalik ei ole
saadaval.

[DRC]
H

H

H

[DRC OFF] (väljas): Kompensatsiooni ei
rakendata.
[DRC HIGH] (kõrge): Rakendatakse
maksimaalne kompenseerimine (soovituslik
vaikimisi seadistus lärmakas keskkonnas).
[DRC LOW] (madal): Rakendatakse keskmist
kompenseerimist.

[PRUNE]
H

H
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[PRUNE N]: Naaseb eelmisesse menüüsse.
[PRUNE Y]: Eemaldab mittetöötavad
raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.

... DAB+ raadio kuulamine

5. FM-raadio kuulamine

DAB+ informatsiooni kuvamine

FM-raadiojaamadele
häälestumine

Kui te kuulate DAB+ raadiojaama, vajutage korduvalt
nupule INFO, et liikuda järgmise informatsiooni
vahel (kui saadaval):
9 Raadiojaama nimi
9 Dünaamilised pealkirjad (Dynamic Label
Segment, DLS)
9 Signaali tugevus
9 Programmi tüüp (PTY)
9 Ansambli nimi
9 Sagedus
9 Signaali veamäär
9 Bitimäär
9 Koodek
9 Kellaaeg ja kuupäev

1. Vajutage korduvalt nupule SOURCE, et valida
allikaks FM-raadio.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu
TUNING q / Q.
9 Seade häälestub automaatselt kõige
tugevama signaaliga FM-raadiojaamale.

Raadiojaamale häälestumine manuaalselt:
Vajutage korduvalt nupule TUNING q / Q, et
häälestuda raadiojaamale.

FM-raadiojaamade manuaalne
salvestamine
Vajutage ja hoidke raadioreþiimis 3 sekundit all
nuppu SCAN.
9 Kellraadio salvestab automaatselt kõik
saadavalolevad FM-raadiojaamad.
9 Mängima hakkab esimesena salvestatud
raadiojaam.

Raadiojaamade manuaalne
salvestamine
Teil on võimalik salvestada kuni 10 FM-raadiojaama.
1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu
PRESET, et aktiveerida salvestamise reþiim.
3. Vajutage nupule TUNING q / Q, et valida
number.
9 Salvestuse numbrit kuvatakse üks sekund.
Kui valitud number on juba hõivatud,
kuvatakse eelnevalt salvestatud DAB+
raadiojaama nimi. Kui see number on vaba,
kuvatakse [Empty] (tühi).
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... FM-raadio kuulamine
4. Kinnitamiseks vajutage nupule PRESET.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem FMraadiojaamu.

Nõuanne
Eelnevalt salvestatud FM- raadiojaama
eemaldamiseks salvestage mõni muu
raadiojaam selle asemele.

H

9 Raadiojaama nimi
9 Raadiojaama tekstisõnumid
9 Programmitüüp, nagu näiteks [NEWS]
9
9

(uudised), [SPORT], [POP M] (poppmuusika)...
Sagedus
Kellaaeg ja kuupäev

RDS programmitüübid

Salvestatud FM-raadiojaama
valimine

Programmitüüp

Kirjeldus

NEWS

Uudised

Vajutage FM-reþiimis korduvalt nupule PRESET, et
valida eelsalvestatud raadiojaam.

FINANCE

Finants

AFFAIRS

Poliitika ja päevakajalised
teemad

1. Vajutage ja hoidke FM-reþiimis 3 sekundit all
nuppu MENU, et siseneda FM-menüüsse.

CHILDREN

Lasteprogramm

2. Vajutage nupule q / Q, et liikuda
menüüvalikute vahel:
[SCAN SETTING] (skaneerimise
seadistused)
[SYSTEM] (süsteem) (vaadake peatükki
“Süsteemimenüü kasutamine“).

INFO

Spetsiaalne infoprogramm

SOCIAL

Sotsiaalteemad

SPORT

Sport

RELIGION

Religioon

EDUCATE

Haridus ja täiendkoolitus

PHONE IN

Sissehelistamine

DRAMA

Kuuldemängud ja kirjandus

TRAVEL

Reisimine

CULTURE

Kultuur, religioon ja ühiskond

RDS informatsiooni kuvamine

LEISURE

Puhkus

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab
FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni.

SCIENCE

Teadus

JAZZ

Jazz-muusika

VARIED

Meelelahutusprogramm

COUNTRY

Kantrimuusika

FM menüü kasutamine

H

H

3. Tehke valik ning vajutage nupule SELECT.
4. Korrake samme 2-3, kui mõne alamvalik ei ole
saadaval.

[SCAN SETTINGS]
H

H

[ALL] (kõik): Skaneerib kõiki saadavalolevaid
FM-raadiojaamu.
[STRONG] (tugevad): Skaneerib ainult tugeva
signaaliga FM-raadiojaamu.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule INFO, et liikuda
järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):
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... FM-raadio kuulamine
Programmitüüp

Kirjeldus

POP M

Popp-muusika

NATION M

Rahvusmuusika

ROCK M

Rokk-muusika

OLDIES

Retromuusika

6. Süsteemimenüü
kasutamine
Kasutage süsteemimenüüd selleks, et:

MOR M

Kerge muusika

FOLK M

Folkmuusika

LIGHT M

Kerge klassikaline muusika

DOCUMENT

Dokumentaalid

CLASSICS

Klassikaline muusika

TEST

Alarmi test

OTHER M

Spetsiaalne
muusikaprogramm

ALARM

Alarm

WEATHER

Ilm

H

H

määrata 12/24-tunni formaat;
valida, kas sünkroniseerida kellaaega DAB+
raadiojaamadega;

H

kontrollida kellraadio tarkvaraversiooni;

H

uuendada vajadusel püsivaraversiooni;

H

taastada kõik kellraadio tehaseseaded.

Tunniformaadi määramine ja
kellaaja sünkroniseerimine
1. Sisenege süsteemimenüüsse (vaadake peatükki
“DAB+ raadiojaama kuulamine“ > “DAB+
menüü kasutamine“ või “FM-raadio
kuulamine“ > “FM-menüü kasutamine“).
2. Vajutage nupule q / Q, et valida [TIME].
3. Vajutage kinnitamiseks SELECT.
4. Korrake samme 2-3, et teha alamvalik.
Valik

Alamvalik

Funktsioon

[UPDATE]

[DAB]

Sünkroniseerib
kellaaja DAB+
raadiojaamadega.

[NONE]

Deaktiveerib kellaaja
sünkroniseerimise.

[12]

Kuvab kellaaega 12tunni formaadis.

[24]

Kuvab kellaaega 24tunni formaadis.

[12/24 HR]
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... Süsteemimenüü kasutamine
Seadistuste algse väärtuse
taastamine
1. Sisenege süsteemimenüüsse.
2. Vajutage nupule q / Q, et valida [RESET].
3. Vajutage kinnitamiseks nupule SELECT.
4. Kasutage valiku tegemiseks nuppe q / Q.
[RESET N]: Naaseb eelmisesse menüüsse.
[RESET Y]: Taastab algsed tehaseseaded.
H
H

5. Vajutage kinnitamiseks uuesti nupule SELECT.

Tarkvaraversiooni leidmine

Toote registreerimine
1. Minge veebilehele www.philips.com/support.
2. Klikkige lingil “Register my product“
(registreeri oma toode, täpne sõnastus võib
erineda sõltuvalt keelest).
3. Logige oma kasutajakonto alt sisse.
Kui teil ei ole Philipsi kasutajakontot, looge
see enne veebilehel.
H

4. Otsige oma toodet, kasutades otsingusõna
“AJB4700/12”.
5. Klikkige otsingutulemuste all oleval toote
registreerimise veebilehe lingil.

1. Sisenege süsteemimenüüsse.

6. Registreerimise lõpetamiseks täitke ära toote
kohta vajalik informatsioon.

2. Kasutage nuppe q / Q, et valida [SW VER]
(tarkvaraversioon).

Uuenduse teostamine

3. Vajutage kinnitamiseks nupule SELECT.
9 Kuvatakse kellraadio tarkvaraversioon.

Püsivara uuendamine (kui on
saadaval)
Kellraadio püsivarauuendus võib tulevikus olla
saadaval. Kui te registreerite oma toote Philipsi
veebilehel (www.philips.com/support), sisestades
korrektse e-posti aadressi, siis saate informatsiooni
tarkvarauuenduste ja toote toe kohta.

Märkus
H

H

H
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Seadme vooluvarustust ei tohi
tarkvarauuenduse ajal katkestada.
Püsivarauuendus on saadaval ainult läbi
mini-USB ühenduse.
Kui püsivarauuendus õnnestub,
taastatakse kõik algsed tehaseseaded.

1. Minge veebilehele www.philips.com/support.
2. Logige oma kasutajakonto alt sisse.
9 Kuvatakse informatsioon teie toote kohta.
3. Klikkige püsivarauuenduse faili lingil.
4. Järgige püsivarauuendamise kohta käivaid
juhendeid, et laadida alla uuenduspakett ja
lõpetada uuendamine.
Kui uuendamine ebaõnnestub, eemaldage
seade vooluvõrgust ning lülitage uuesti
vooluvõrku. Seejärel lülitage seade uuesti
sisse ja proovige tarkvara uuesti uuendada.
H

7. Teised funktsioonid
Nõuanne

Äratusalarmi seadistamine

Kui äratusalarm käivitub, muutub
helitugevus järjest valjemaks.

H

Teil on võimalik määrata kaks erinevat alarmi
äratama erinevatel aegadel.

Kui äratusalarmi allikana on valitud DAB,
kuid ühtegi DAB+ raadiojaama ei ole
saadaval, aktiveeritakse määratud äratuse
ajal hoopis alarmhelin.

H

Märkus
H

Veenduge, et kellaaeg on korrektselt
seadistatud.

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu AL1 või
AL2, et aktiveerida alarmireþiim.
2. Vajutage korduvalt nupule q / Q, et määrata
tunninäit.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule AL1 või AL2.
9 Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata minutid.
5. Korrake samme 2-3, et määrata äratusalarmi
allikas: DAB, FM või alarmhelin.
6. Korrake samme 2-3, et määrata äratusalarmi
helitugevus.
9 Kuvatakse alarmiikoon.
(Joonis 5)

Alarmi taimeri sisse/välja lülitamine
1. Vajutage nupule AL1/AL2, et vaadata
alarmiseadeid.
2. Vajutage korduvalt nupule AL1/AL2, et
aktiveerida või deaktiveerida alarmitaimer.
9 Ekraanile kuvatakse alarmiikoon, kui alarm
on sees ja kaob, kui alarm on väljas.
Tiriseva alarmi lõpetamiseks vajutage
nupule AL1/AL2.
9 Alarm heliseb ka järgmisel päeval.
H

Alarmi edasi lükkamine
Kui alarm tirisema hakkab, vajutage nupule
SNOOZE.
9 Alarm lükatakse edasi ja tiriseb uuesti üheksa
minuti pärast.

Unetaimeri seadistamine
Kellraadiot on võimalik määrata peale kindlat
perioodi automaatselt välja lülituma.
Vajutage korduvalt nupule SLEEP, et määrata
unetaimeri periood (minutites).
9 Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanile .

Unetaimeri deaktiveerimine:
H

Vajutage korduvalt nupule SLEEP, kuni ilmub
[OFF] (väljas).
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... Teised funktsioonid

8. Tehniline informatsioon

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage nupule VOLUME [ / \.

Nõuanne
H

(Joonis 6).

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Võimendi
Väljundivõimsus

0,5 W RMS

Raadio
FM:

Ekraani heleduse reguleerimine

Lainepikkuste vahemik

FM: 87,5 – 108 MHz

Vajutage korduvalt nupule BRIGHTNESS, et valida
erinevate heledustasemete vahel.

Kanalisamm

50 kHz

Tundlikkus
- Mono, 26 dB müra ja
signaali suhe

< 22 dBf

Otsingu tundlikkus

25 – 32 dBf

Täielik harmooniline
moonutus

<2%

Müra ja signaali suhe

> 50 dBA

DAB:
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Lainepikkuste vahemik

174,92 – 239,20 MHz

Täielik harmooniline
moonutus

<2%

Müra ja signaali suhe

> 55 dBA

... Tehniline informatsioon

9. Probleemide
lahendamine

Üldine informatsioon
Vooluadapter
Mudel:

Hoiatus

Väljund:

AS030-060-EE050
(Philips)
100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A
6V
0,5 A

Voolutarbivus töö ajal

<3W

Voolutarbivus
puhkereþiimis

<1W

Sisend:

Mõõtmed
- Peaseade (l x k x p)

152 x 62 x 109 mm

Kaal:
- Peaseade

0,3 kg

H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte
(www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga
ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te
teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool
H

H

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.
Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli
H

Reguleerige helitugevust.

Kellraadio ei reageeri
H

H

Veenduge, et seade on ühendatud vooluvõrku.
Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see
uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb
H

H

Liigutage seade televiisorist või videomakist
kaugemale.
Tõmmake antenn täielikult välja.
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10. Märkus
Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i
poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja
volitused kasutada seda seadet.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.
Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike
nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.
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Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid
kaitsev maandus puudub.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Seadme
tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavate omanike omand.
Philips jätab endale õiguse teha muudatuse seadme
juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid
vastavalt.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

