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következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome
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1 Fontos!
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Gondoskodjon arról, hogy a 

szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A 
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó 
eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, 
kályhák vagy működésük során hőt termelő 
készülékek (pl. erősítők) közelébe. 

• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy 
azt becsípni, különös tekintettel 
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, 
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, 
ahol kilép az egységből.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja az egységet, húzza ki a csatlakozót 
a hálózatból.

• A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. Az egységet a következő 
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen 
módon megsérült, például megrongálódik 
a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék 
került az egységbe vagy ráesett valami, 
eső vagy nedvesség érte, nem működik 
megfelelően vagy leejtették.

• Az egységbe nem kerülhet nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

• Ne helyezzen az egységre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

• Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos megszakítóeszközként, a 
megszakítóeszköznek mindig szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön FM/
DAB+ órás 
rádiója

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
Ezen az órás rádión a következő funkciókat 
használhatja:
• FM és DAB+ (Digital Audio Broadcasting) 

rádióadásokat hallgathat, és
• két ébresztést állíthat be. 

A doboz tartalma
(Ábra:  )

 a
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3 Kezdő lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Az FM/DAB+ antenna 
beállítása
A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM/
DAB+ antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe. 
(Ábra:  )

 
Megjegyzés

 • Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát 
a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a 
lehető legmesszebbre.

Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat

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

 • Áramütésveszély! Az adapter csatlakozásának 
bontásakor tartsa erősen a csatlakozódugaszt.

Megjegyzés

 • A típustábla az órás rádió alján található.

b

 
Bekapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot.
 » Az órás rádió az utoljára kiválasztott 

forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
Tartsa lenyomva a POWER gombot 3 
másodpercig.
 » Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a 

kijelzőpanelen. 

Idő beállítása

1 Az időbeállítás bekapcsolásához készenléti 
módban tartsa lenyomva a INFO gombot 
3 másodpercig. (Ábra:  )
 » Az órát jelző számjegyek villognak.

2 Nyomja meg a  /  gombot az óra 
beállításához.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a INFO 
gombot.
 » A percet jelző számjegyek villognak.

4 A perc beállításához ismételje meg a 2-3. 
lépést.

5 A nap, a hónap és az év beállításához 
ismételje meg a 2–3. lépést. 

c
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Tanács

 • A 12 vagy a 24 órás időformátum beállításához lásd: „A 
rendszermenü használata” > „Az óra formátumának 
beállítása és az idő szinkronizálása”.

 • Ha 10 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, 
az órás rádió automatikusan kilép az órabeállító 
üzemmódból.

e

3 sec.

4 DAB+ rádió 
hallgatása

A digitális hangsugárzás (DAB+) digitális 
rádiózást tesz lehetővé egy kiépített adóhálózat 
segítségével. Nagyobb választási lehetőséget, 
jobb hangminőséget és több információt biztosít 
a hallgatóknak.

Az első használathoz

1 A SOURCE gomb többszöri 
megnyomásával választhatja ki a DAB+ 
rádiót. 
 » A [FULL SCAN] (átfogó keresés) 

felirat jelenik meg. 

2  Nyomja meg a SELECT gombot az átfogó 
keresés elindításához.
 »  Az órás rádió automatikusan tárol 

minden DAB+ rádióállomást, majd 
az első elérhető adó műsorát kezdi 
sugározni. 

 » Az órás rádió a memóriájában tárolja 
az állomáslistát. Amikor a következő 
alkalommal bekapcsolja a készüléket, 
már nem kerül sor az állomáskeresésre.

 » Ha nem található DAB+ rádióállomás, 
a [No DAB Station] (nincs DAB 
rádióállomás) felirat jelenik meg. 

Ráióállomás behangolása az állomáslistáról:
DAB+ üzemmódban a TUNING  /  gomb 
többszöri megnyomásával navigálhat az elérhető 
DAB+ rádióállomások között.
 » Ha a DAB+ rádióállomás adójele túl gyenge, 

az [OFF AIR] (vételi körzeten kívül) felirat 
jelenik meg. 
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DAB+ rádióállomások 
automatikus tárolása

Tanács

 • A DAB+ hangsugárzás új állomásokkal és 
szolgáltatásokkal bővül. Ahhoz, hogy a DAB+ 
rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni, 
rendszeresen végezzen átfogó keresést.

DAB+ üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 
másodpercig nyomva az SCAN gombot.
 » Az órás rádió minden fogható DAB+ 

rádióállomást automatikusan tárol.
 » Az átfogó keresést követően az első 

elérhető állomás műsorát kezdi sugározni. 

DAB+ rádióállomások kézi 
tárolása
Akár 10 DAB+ rádióállomás tárolására is van 
lehetőség.
1 Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
2 A tárolási üzemmód bekapcsolásához 

tartsa lenyomva a PRESET gombot 3 
másodpercig.

3 Nyomja meg a TUNING  /  gombot 
egy szám kiválasztásához.
 » A programszám egy másodpercre 

megjelenik. Majd ha ez a pozíció már 
foglalt, megjelenik az előzőleg tárolt 
DAB+ állomás neve. Ha pedig a 
pozíció szabad, az [Empty] (szabad) 
felirat jelenik meg.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a PRESET 
gombot.

5 További DAB+ állomások 
beprogramozásához ismételje meg az 1–4. 
lépést.

Megjegyzés

 • Egy előre beállított DAB+ állomás törléséhez állítson be 
egy másikat a helyére.

Előre beállított DAB+ állomás 
hallgatása
DAB+ üzemmódban a PRESET gomb többszöri 
megnyomásával válasszon ki egy előre beállított 
rádióállomást.

A DAB+ menü használata

1 DAB+ üzemmódban tartsa lenyomva a 
MENU gombot 3 másodpercig a DAB+ 
menü eléréséhez.

2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja 
meg a TUNING  /  gombot:
• [STATION]: Az elérhető DAB+ 

állomások listájának megjelenítése.
• [FULL SCAN]: Az összes fogható 

DAB+ rádióállomás megkeresése és 
tárolása.

• [MANUAL]: Megadott csatorna/
frekvencia manuális behangolása és 
felvétele az állomáslistára.

• [DRC] (dinamikatartomány-
vezérlés): Bizonyos mértékű 
kompenzálás hozzáadása vagy 
eltávolítása a DAB+ állomások 
közötti dinamikatartománybeli 
különbségek kiküszöbölésére. Érdemes 
több különböző forrásanyagon 
kipróbálni, hogy melyik lehetőség a 
legmegfelelőbb.

• [PRUNE]: Nem fogható állomások 
eltávolítása a listáról.

• [SYSTEM]: A rendszerbeállítások 
módosítása (lásd „A rendszermenü 
használata ” című fejezetet).
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3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja 
meg az SELECT gombot.

4 Ha valamely lehetőség esetében 
allehetőség is rendelkezésre áll, ismételje 
meg a 2-3. lépést.

[DRC]
• [DRC OFF]: Nincs kompenzálás.
• [DRC HIGH]: Maximális kompenzálás (az 

ajánlott alapbeállítás zajos környezetben).
• [DRC LOW]: Közepes kompenzálás.

[PRUNE]
• [PRUNE N]: Visszatérés az előző menühöz.
• [PRUNE Y]: Nem fogható állomások 

eltávolítása a listáról.

DAB+ információ 
megjelenítése
A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja meg 
ismételten az INFO gombot a következő 
információkon való végiglépkedéshez (ha 
rendelkezésre állnak):
 » Állomásnév
 » Dinamikus címkeszegmens (DLS)
 » Jelerősség
 » Programtípus (PTY)
 » Együttes neve
 » Frekvencia
 » Jelhiba-sebesség
 » Minőségi szint 
 » Kodek
 » Idő és dátum

5 FM-rádió 
hallgatása

FM-rádióállomások 
behangolása

1 A SOURCE gomb többszöri 
megnyomásával választhatja ki az FM-rádiót.

2 Tartsa lenyomva a TUNING  /  gombot 
3 másodpercig.
 » Az FM-tuner automatikusan behangol 

egy erősen fogható állomást.

Rádióállomás manuális behangolása.
A TUNING  /  gomb többszöri 
megnyomásával hangolja be a kívánt 
rádióállomást.

FM rádióállomások 
automatikus tárolása
FM-hangolóegység módban nyomja meg és 
tartsa lenyomva 3 másodpercig a SCAN 
gombot.
 » Az órás rádió minden fogható FM-

rádióállomást automatikusan tárol.
 » Az elsőként beprogramozott rádióállomás 

automatikusan megszólal.

FM rádióállomások kézi 
tárolása
Akár 10 FM rádióállomás tárolására van 
lehetőség.
1 Hangoljon be egy FM rádióállomást. 
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2 A tárolási üzemmód bekapcsolásához 
tartsa lenyomva a PRESET gombot 3 
másodpercig. 

3 Nyomja meg a TUNING  /  gombot 
egy szám kiválasztásához.
 » A programszám egy másodpercre 

megjelenik. Majd ha ez a pozíció már 
foglalt, megjelenik az előzőleg tárolt 
rádiófrekvencia. Ha pedig a pozíció 
szabad, az [Empty] (szabad) felirat 
jelenik meg.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a PRESET 
gombot.

5 További FM-állomások eltárolásához 
ismételje meg az 1-4. lépést.

Tanács

 • Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson 
be egy másikat a helyére.

Tárolt FM-rádióállomás 
kiválasztása
FM üzemmódban a PRESET gomb többszöri 
megnyomásával válasszon ki egy előre beállított 
rádiócsatornát.

Az FM menü használata

1 FM üzemmódban tartsa lenyomva a 
MENU gombot 3 másodpercig az FM 
menü eléréséhez.

2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja 
meg a  /  gombot:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (lásd „A rendszermenü 

használata ” című fejezetet)
3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja 

meg az SELECT gombot.

4 Ha valamely lehetőség esetében 
allehetőség is rendelkezésre áll, ismételje 
meg a 2-3. lépést.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: Az összes fogható FM-

rádióállomás megkeresése.
• [STRONG]: Csak a jól fogható FM-

rádióállomások keresése.

RDS-információk 
megjelenítése
Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) 
szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg 
kiegészítő információkat. 
1 RDS-állomás behangolása
2 Nyomja meg többször az INFO 

gombot a következő információkon való 
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 » Állomásnév
 » Rádió szöveges üzenetei
 » Program típusa, például [NEWS] 

(hírek), [SPORT] (sport), [POP M] 
(popzene)...

 » Frekvencia
 » Idő és dátum

RDS-programtípusok
Programtí-
pus

Leírás Programtí-
pus

Leírás

NEWS Hírszolgál-
tatás

FINANCE Pénzügyek

AFFAIRS Politika és 
aktuális 
témák

CHIL-
DREN

Gyermek-
műsorok

INFO Speciális 
tájékoztató 
műsorok

SOCIAL Közérdekű 
műsorok

SPORT Sport RELIGION Vallás
EDUCATE Oktatás és 

továbbkép-
zés

PHONE INBetele-
fonálós 
műsorok
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DRAMA Rádiójá-
tékok és 
irodalom

TRAVEL Utazás

CULTURE Kultúra, 
vallás és 
társadalom

LEISURE Szabadidő

SCIENCE Tudomány JAZZ Dzsessz-
zene

VARIED Szórakozta-
tó műsorok

COUNTRYCountry 
zene

POP M Popzene NATION 
M

Nemzeti 
zenék

ROCK M Rockzene OLDIES Nosztalgia
MOR M Könnyű-

zene
FOLK M Népzene

LIGHT M Klasszikus 
könnyűzene

DOCU-
MENT

Dokumen-
tumműsor

CLASSICS Klasszikus 
zene

TEST Ébresztési 
teszt

OTHER M Speciális 
zenei mű-
sorok

ALARM Ébresztés

WEATHER Időjárás

6 A rendszermenü 
használata

A rendszer menüiben a következő műveleteket 
végezheti el:
• a 12 vagy 24 órás formátum beállítása;
• az idő szinkronizálásának beállítása a DAB+ 

állomások alapján;
• az órás rádió szoftververziójának 

ellenőrzése;
• szükség esetén a firmware frissítése; és
• az órás rádió visszaállítása a gyári 

alapbeállításokra.

Az óraformátum beállítása és 
az idő szinkronizálása

1 Lépjen be a rendszermenübe (lásd: „DAB+ 
rádió hallgatása” > „A DAB+ menü 
használata” vagy „FM-rádió hallgatása” > 
„Az FM menü használata")

2 Nyomja meg a  /  gombot a [TIME] 
(idő) kiválasztásához.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SELECT 
gombot.

4 Az allehetőségek eléréséhez ismételje meg 
a 2–3. lépést.

LehetőségekAllehetőség Funkció
[UPDATE] [DAB] Az idő szinkronizálása 

a DAB+ állomások-
kal.

[NONE] Az időszinkronizálás 
kikapcsolása.

[12/24 HR] [12] Az idő megjelenítése 
12 órás formátum-
ban.

[24] Az idő megjelenítése 
24 órás formátum-
ban.
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Minden beállítás alaphelyzetbe 
állítása

1 Lépjen be a rendszermenübe.
2 Nyomja meg a  /  gombot a [RESET] 

(visszaállítás) kiválasztásához.
3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SELECT 

gombot. 
4 A  /  gomb lenyomásával választhat ki 

egy opciót.
• [RESET N]: Vissza az előző 

menüponthoz.
• [RESET Y]: A rádió visszaállítása a gyári 

alapbeállításokra.
5 A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a 

SELECT gombot.

A szoftver verziójának 
ellenőrzése

1 Lépjen be a rendszerbeállítások menüjébe.
2 Nyomja meg a  /  gombot a [SW VER] 

(szoftververzió) kiválasztásához.
3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SELECT 

gombot.
 » Megjelenik az órás rádió szoftverének 

verziószáma.

A firmware frissítése (szükség 
esetén)
A jövőben megjelenhetnek az órás rádió 
firmware-ének újabb verziói. Ha regisztrálja 
készülékét a Philips honlapján (www.philips.
com/support), és érvényes e-mail címet ad 
meg, szoftverfrissítéssel és terméktámogatással 
kapcsolatos információkat kaphat. 

Megjegyzés

 • A frissítés során ügyeljen a folyamatos áramellátásra. 
 • A firmware-frissítés csak mini-USB porton keresztül 

érhető el.
 • Ha a frissítés befejeződött, minden beállítás az 

alapértelmezett gyári beállításra tér vissza.

A termék regisztrálása

1 Látogasson el a www.philips.com/support 
honlapra.

2 Kattintson a "Regisztrálja termékét" 
(a pontos megfogalmazás a különböző 
nyelveken eltérő lehet) linkre.

3 Jelentkezzen be az említett weboldalra.
• Ha még nincs Philips-fiókja, először 

hozza létre a honlapon.
4 Termékét a „AJB4700/12” kulcsszóval 

keresheti meg.
5 Kattintson a keresési eredmény linkjére, 

hogy a termékregisztrálási oldalra jusson.
6 A regisztráció befejezéséhez adja meg a 

termékkel kapcsolatos főbb információkat.

A frissítés végrehajtása

1 Látogasson el a www.philips.com/support 
honlapra.

2 Jelentkezzen be Philips-fiókjába.
 » Támogatási információkat olvashat a 

regisztrált termékkel kapcsolatban.

3 Kattintson a firmware-frissítő fájl 
hivatkozására.

4 A frissítéstelepítő csomag letöltéséhez 
és a frissítés végrehajtásához kövesse a 
firmware-frissítésre vonatkozó utasításokat.
• Ha a frissítés sikertelen, csatlakoztassa 

újra a készüléket az áramforráshoz, 
kapcsolja be a terméket, és végezze el 
ismét a frissítést.
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7 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása
Két külön ébresztési időpont beállítására is 
lehetőség van. (Ábra:  )

Megjegyzés

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

1 A AL1 vagy a AL2 gombot 3 másodpercen 
át lenyomva tartva lépjen be az 
ébresztésbeállító üzemmódba.
 » Villogni kezd az ébresztést jelző ikon és 

az óra számjegyei.

2 Nyomja meg ismételten a /  /  gombot 
az óra beállításához.

3 Nyomja meg a AL1 vagy a AL2 gombot a 
jóváhagyáshoz.
 » A percet jelző számjegyek villognak.

4 A perc beállításához ismételje meg a 2-3. 
lépést.

5 A 2–3. lépést megismételve állítsa be az 
ébresztés forrását: a DAB, az FM vagy a 
berregő. 

6 A 2-3. lépés ismétlésével állíthatja be az 
ébresztés hangerejét. 
 » Megjelenik az ébresztést jelző ikon.

 
Tanács

 • Az ébresztés megszólalásakor a hangerő fokozatosan 
emelkedik.

 • Ha az ébresztés forrásaként a DAB van beállítva, de 
nem lehet DAB+ rádióállomást fogni, az ébresztés 
időpontjában a berregő szólal meg.

Az ébresztési időzítés be- és 
kikapcsolása

1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez 
nyomja meg a AL1/AL2 gombot.

2 Nyomja meg újra az AL1/AL2 
gombokat az ébresztési időzítő be- és 
kikapcsolásához.
 »  Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén 

megjelenik az ébresztés ikonja, 
kikapcsoláskor pedig eltűnik. 

• A csörgés leállításához nyomja meg a 
megfelelő AL1/AL2 gombot. 

 » Az óra a következő napon is ébreszt. 

Az ébresztés elhalasztása
Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, 
nyomja meg a SNOOZE gombot.
 » Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd 

kilenc perccel később újra megszólal.

f

3 sec.
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Elalvási időzítő beállítása
Az órás rádió az előre beállított idő elteltével 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsolható.
Nyomja meg többször a SLEEP gombot az 
alvási időtartam kiválasztásához (percben).
 » Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, 

akkor a kijelzőn a  jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:
• Nyomja meg többször a SLEEP gombot, 

amíg az [OFF] (Ki) jelzés meg nem jelenik.

 
Hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME  /  gombot. (Ábra: 

 )

 
A kijelző fényerejének 
beállítása
A BRIGHTNESS gomb ismételt megnyomásával 
választhat a különböző fényerőszintek között.

15      30      60      90      120

off

d

8 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény 0,5 W RMS

Tuner
FM:

Hangolási tartomány FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács 50 KHz
Érzékenység
 - Monó, 26 dB H/Z arány

 
< 22 dBf

Keresési szelektivitás 25–32 dBf
Teljes harmonikus torzítás < 2%
Jel-zaj arány >50 dBA

DAB:

Hangolási tartomány 174,92–239,20 MHz
Teljes harmonikus torzítás <2%
Jel-zaj arány > 55 dBA
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Általános információk
Tápfeszültség (Típus) 
 
(Bemenet) 
 
(Kimenet)

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

Teljesítményfelvétel <3 W
Teljesítményfelvétel 
készenléti üzemmódban

 
<1 W

Méretek – Főegység 
(Ma x Sz x Mé)

 
152 x 62 x 109 mm

Tömeg - Főegység 0,3 kg

9 Hibakeresés
Figyelem

 • A termék 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/support) Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse 
elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter 

megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali 

aljzatban.

Nincs hang
 • Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál
 • Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a 

tápáramforráshoz.
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, és kapcsolja be ismét a 
készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel
 • Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy 

a videomagnó között.
 • Húzza ki teljesen az antennát.
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10 Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
üzletága kifejezett engedélye nélkül történő 
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

Újrafelhasználás

 
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 
2002/96/EK európai irányelvnek.

 
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
törvényekről. A feleslegessé vált készülék 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.

 
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű 
készülék védelmi földelés nélkül.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke 
Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető 
jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a 
jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre 
módosításokat, hogy a korábbi készleteket 
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
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