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1 Önemli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

Bu talimatları okuyun.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatları izleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde
ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine
basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçalar/aksesuarlar kullanın.
Gök gürültülü havalarda veya uzun süre
kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Güç kaynağı
kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza
sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi,
ünitenin yağmur veya neme maruz kalması,
normal şekilde çalışmaması veya yere
düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar
görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
Bu ünitenin üzerine sıvı damlatılmamalı
veya sıçratılmamalıdır.
Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek
nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan
mumlar) koyulmamalıdır.
Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı
kesme cihazı olarak kullanılması durumunda,
bağlantı kesme cihazı hazır durumda
tutulmalıdır.

TR

2 FM/DAB+ saatli
radyonuz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu saatli radyoyla
• FM ve Dijital Ses Yayını (DAB+) radyo
dinleyebilir ve
• iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler
(Şek.

a

)

3 Başlarken

c

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

FM/DAB+ antenini hazırlama
Sinyalin daha iyi alınması için, FM/DAB+ antenini
tamamen açın ve konumunu ayarlayın. (Şek. )

Açma

b

POWER düğmesine basın.
»» Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla
açılır.

Bekleme moduna geçme

Not
•• Paraziti önlemek için anteni TV, VCR ve diğer radyasyon

kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

POWER düğmesini 3 saniyeliğine basılı tutun.
»» Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde
görüntülenir.

Saati ayarla
1

Gücü bağlama
Dikkat
•• Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin

saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilime
karşılık geldiğinden emin olun.
•• Elektrik çarpması tehlikesi! Adaptörün fişini çekerken fişi
sıkıca tutun.

Not

2
3
4
5

Bekleme modunda, saat ayarlama modunu
etkinleştirmek için INFO tuşuna 3 saniye
süreyle basın. (Şek. )
»» Saat haneleri yanıp söner.
Saati ayarlamak için

/

öğesine basın.

Onaylamak için INFO tuşuna basın.
»» Dakika haneleri yanıp söner.
Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları
tekrarlayın.
Günü, ayı ve yılı ayarlamak için 2-3 arası
adımları tekrarlayın.

•• Tip plakası, saatli radyonun altında bulunur.
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4 DAB+ radyo
dinleme

e

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden
dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir.
DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve
daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.
3 sec.

İlk kullanımda
1
İpucu
•• 12/24 saat biçimini ayarlamak için, bkz. "Sistem menüsü"
> "Saat biçimini ayarla ve saati senkronize et".

•• 10 dakika süresince işlem yapılmadığında, saatli radyo
saat ayar modundan otomatik olarak çıkar.

2

DAB+ radyoyu seçmek için SOURCE
tuşuna arka arkaya basın.
»» [FULL SCAN] (tam tarama)
görüntülenir.
Tam taramayı başlatmak için SELECT
tuşuna basın.
»» Saatli radyo tüm DAB+ radyo
istasyonlarını otomatik olarak kaydeder
ve ardından mevcut ilk istasyonu
yayınlar.
»» İstasyon listesi saatli radyo
hafızasına alınır. Bir dahaki sefere
üniteyi açtığınızda, istasyon tarama
gerçekleştirilmez.
»» Herhangi bir DAB+ istasyon
bulunamazsa, [No DAB Station] (hiçbir
DAB istasyonu yok) görüntülenir.

İstasyon listesinden bir istasyon kaydetmek
için:
DAB+ modunda, mevcut DAB+ istasyonları
arasında gezinmek için TUNING / tuşuna
arka arkaya basın.
»» DAB+ radyo istasyonu sinyali çok zayıfsa,
[OFF AIR] (kapalı) görüntülenir.

5
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DAB+ radyo istasyonlarını
otomatik olarak kaydetme
İpucu
•• DAB+ yayınına yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir.

Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için,
düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

DAB+ modundayken, SCAN tuşunu 3 saniye
boyunca basılı tutun.
»» Saatli radyo, tüm mevcut DAB+ radyo
istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
»» Tam taramadan sonra ilk istasyon yayınlanır.

Hafızaya alınmış DAB+ radyo
istasyonunu dinleyin
DAB+ modunda önceden ayarlanmış bir radyo
istasyonu seçmek için arka arkaya PRESET
tuşuna basın.

DAB+ menüsünü kullanma
1
2

DAB+ radyo istasyonlarını
manuel olarak kaydetme
10 adete kadar DAB+ radyo istasyonunu
hafızaya alabilirsiniz.

1
2
3

4
5

Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
Saklama modunu etkinleştirmek için
PRESET düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Bir numara seçmek için TUNING /
tuşuna basın.
»» Hafızaya alınan numara bir saniyeliğine
görüntülenir. Seçili konum doluysa, daha
önceden kaydedilmiş DAB+ istasyon
adı görüntülenir; seçili konum boş ise
[Boş] mesajı görüntülenir.
Onaylamak için PRESET tuşuna basın.
Başka DAB+ istasyonlarını kaydetmek için
1-4 arası adımları tekrarlayın.
Not

•• Daha önce kaydedilen bir DAB+ radyo istasyonunu
kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

3
4

DAB+ modunda, DAB+ menüsüne
erişmek için MENU tuşunu 3 saniye basılı
boyunca tutun.
Menü seçenekleri arasında gezinmek için
TUNING / tuşuna basın:
• [STATION]: Mevcut DAB+
istasyonlarının listesini görüntüler.
• [FULL SCAN]: Tüm mevcut DAB+
radyo istasyonlarını tarar ve saklar.
• [MANUAL]: Manuel olarak belirli
bir kanal/frekansı ayarlar ve istasyon
listesine ekler.
• [DRC] (Dinamik Aralık Kontrolü):
DAB+ istasyonlarının dinamik aralık
koşullarındaki farklılıklar için eşleştirme
ekleme veya kaldırma istasyonları. Farklı
kaynak malzeme seçenekleri üzerinde
oynayarak, en uygun seçeneklerin
hangileri olduğuna karar verebilirsiniz.
• [PRUNE]: Geçersiz istasyonların
istasyon listesinden kaldırılması.
• [SYSTEM]: Sistem ayarlarının yapılması
(bkz. "Sistem menüsünün kullanılması"
bölümü).
Bir seçenek belirlemek için SELECT
düğmesine basın.
Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3.
adımları tekrarlayın.

[DRC]
• [DRC OFF]: Dengeleme uygulanmaz.
• [DRC HIGH]: Maksimum denge uygulanır
(gürültülü ortamlar için varsayılan seçenek).
• [DRC LOW]: Orta dengeleme uygulanır.
TR
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[PRUNE]
• [PRUNE N]: Önceki menüye döner.
• [PRUNE Y]: Geçersiz istasyonların istasyon
listesinden kaldırılması.

5 FM radyo
dinleyin

DAB+ bilgilerini göster
DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler
arasında gezinmek için INFO tuşuna arka arkaya
basın (varsa):
»» İstasyon adı
»» Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
»» Sinyal gücü
»» Program tipi (PTY)

FM radyo istasyonlarını
ayarlama
1
2

»» Müzisyen Adı
»» Frekans
»» Sinyal hata oranı
»» Bit hızı
»» Kodek
»» Saat ve tarih

FM radyoyu seçmek için SOURCE tuşuna
arka arkaya basın.
TUNING / düğmesini 3 saniyeliğine
basılı tutun.
»» FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı
en güçlü olan istasyona ayarlanır.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak
için:
Bir radyo istasyonunu ayarlamak için TUNING
/ tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını
otomatik olarak kaydetme
FM radyo modunda SCAN tuşunu 3 saniye
basılı tutun.
»» Saatli radyo, tüm mevcut FM radyo
istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
»» Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk
sırada olanı çalmaya başlar.

FM radyo istasyonlarını
manuel olarak kaydetme
10 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya
alabilirsiniz.

1
2
7
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FM radyo istasyonunu ayarlar.
Saklama modunu etkinleştirmek için
PRESET düğmesini 3 saniye basılı tutun.

3

4
5

Bir numara seçmek için TUNING /
tuşuna basın.
»» Hafızaya alınan numara bir saniyeliğine
görüntülenir. Seçili konum doluysa, daha
önceden kaydedilmiş radyo frekansı
görüntülenir; seçili konum boş ise [Boş]
mesajı görüntülenir.
Onaylamak için PRESET tuşuna basın.
Diğer FM istasyonlarını hafızaya almak için
1-4 arası adımları tekrarlayın.
İpucu

•• Daha önce kaydedilen bir FM radyo istasyonunu

kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Hafızaya alınmış bir FM radyo
istasyonunu seçme
FM modunda önceden ayarlanmış bir radyo
kanalını seçmek için arka arkaya PRESET tuşuna
basın.

FM menüsünü kullanma
1
2

3
4

FM modunda, FM menüsüne erişmek için
MENU tuşunu 3 saniye basılı boyunca
tutun.
Menü seçeneklerini görüntülemek için /
tuşuna basın.
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (bkz."Sistem menüsünü
kullanma")
Bir seçenek belirlemek için SELECT
düğmesine basın.
Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3.
adımları tekrarlayın.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: Tüm mevcut FM radyo istasyonlarını
tarar.

•

[STRONG]: Sadece güçlü sinyale sahip FM
radyo istasyonlarını tarar.

RDS bilgilerini gösterme
RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının
ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir
servistir.

1
2

Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak
için INFO düğmesine arka arkaya basın:
»» İstasyon adı
»» Radyo metin mesajları
»» Program türü örneğin:[NEWS]
(haberler), [SPORT] (spor), [POP M]
(pop müzik)...
»» Frekans
»» Saat ve tarih

RDS program tipleri
Program
türü
NEWS
KONULAR

Tanım

Program Tanım
türü
Haber servisleri FİNANS Finans
Politika ve mev- ÇOCUK Çocuk
cut konular
programları
INFO
Özel bilgi prog- SOSYAL Sosyal
ramları
konular
SPOR
Spor
DİN
Din
EĞİTİM Eğitim ve ileri
TELETelefonla
eğitim
FONLA katılım
KATILIM
DRARadyo oyunları SEYAHAT Seyahat
MA,
ve edebiyat
KÜLKültür, din ve
DİNLEN- dinlence
TÜR
toplum
CE
BİLİM
Bilim
CAZ
Caz
Müzik
FARKLI Eğlence prog- COCountry
TÜRramları
UNTRY Müzik
LER
TR
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POP M

ULUSAL MUlusal
Müzik
ROCK Rock müzik
ESKİLER Eski MüM
zikler
MOR M Hafif müzik
HALK
Halk
MÜZİĞİ M Müziği
HAFİF Hafif klasik müzikBELGESEL Belgesel
M
KLAKlasik müzik
TEST
Alarm
SİKLER
Testi
DİĞER- Özel müzik
ALARM Alarm
LERİ M programları
HAVA
Hava durumu
DURUMU
Pop müzik

6 Sistem
menüsünü
kullanma
Sistem menüsünü şunlar için kullanma:
• 12/24 saat formatını ayarlamak için;
• DAB+ istasyonlarından saati senkronize
etmek isteyip istemediğinizi seçmek için;
• bu saatli radyonun yazılım sürümünü
kontrol etmek için;
• gerekliyse bellenimi güncellemek ve
• saatli radyoyu, fabrika ayarlarına sıfırlamak
için.

Saat formatını ayarlama ve
senkronize etme süresi
1
2
3
4

Sistem menüsüne girin (bkz. "DAB+ radyo
dinleme" > "DAB+ menüsünü kullanma"
veya "FM radyo dinleme" > "FM menüsünü
kullanma")
[TIME] seçeneğini belirlemek için
tuşuna basın.

Onaylamak için SELECT tuşuna basın.
Bir alt seçenek seçmek için 2-3 arası
adımları tekrarlayın.

Seçenekler
[UPDATE]

Alt
seçenek
[DAB]
[NONE]

[12/24 HR] [12]
[24]

9
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/

Görev
DAB+
istasyonlarından saati
senkronize edin.
Zaman
senkronizasyonu
devre dışı bırakın.
Saati 12 saatlik
formatta görüntüler.
Saati 24 saatlik
formatta görüntüler.

Ürününüzü kaydetme

Tüm ayarları sıfırlama
1
2
3
4
5

1

Sistem menüsüne girin.
[RESET] seçeneğini belirlemek için
düğmesine basın.

/

Onaylamak için SELECT tuşuna basın.
Bir seçim yapmak için / tuşuna basın.
• [RESET N]: Önceki menüye döner.
• [RESET Y]: Radyoyu fabrika ayarlarına
geri döndürür.
Onaylamak için SELECT tuşuna tekrar
basın.

Yazılım sürümünü öğrenme
1
2
3

2
3
4
5
6

Sistem ayarları menüsüne girin.
[SW VER] (Yazılım sürümü) seçeneğini
belirleme için / düğmesine basın.
Onaylamak için SELECT tuşuna basın.
»» Saatli radyonun yazılım sürümü
görüntülenir.

Yazılımı yükseltme (varsa)
Gelecekte saatli radyonuz için yazılım
yükseltmeleri bulunabilir. Ürününüzü, geçerli
bir e-posta adresi ile Philips web sitesinde
kaydederseniz (www.philips.com/support)
yazılım güncelleme ve ürün desteği hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Not

www.philips.com/support adresini ziyaret
edin.
"Register my product" (Ürünümü kaydet)
bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı
farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
Bilgi istemi Web sayfasından hesabınızda
oturum açın.
• Bir Philips hesabınız yoksa ilk önce bu
Web sayfasına bir tane oluşturun.
Ürününüzü, "AJB4700/12" anahtar
sözcüğünü kullanarak arayın.
Ürününüzü kaydedeceğiniz Web sayfasına
erişmek için arama sonucu bağlantısına
tıklayın.
Kaydı tamamlamak için bu ürünle ilgili
gerekli bilgileri doldurun.

Yükseltmeyi gerçekleştirme

1
2
3
4

www.philips.com/support adresini ziyaret
edin.
Philips hesap bilgilerinizle oturum açın.
»» Kayıtlı ürününüzle ilgili destek bilgileri
görüntülenir.
Bellenim yükseltme dosyasının bağlantısını
tıklatın.
Yükseltme paketini indirmek ve yükseltmeyi
tamamlamak için bellenim yükseltmesi
talimatları izleyin.
• Yükseltme başarısız olursa güç
kaynağını yeniden bağlayın, bu
ürünü açın ve yükseltmeyi tekrar
gerçekleştirin.

•• Güç kaynağı, yükseltme sırasında kesilmemelidir.
•• Bellenim yükseltmesi sadece mini USB bağlantı
noktasından yapılabilir.

•• Bellenim yükseltmesi başarılı olduğunda, tüm ayarlar
fabrika varsayılan durumuna geri yüklenir.

TR
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7 Diğer özellikler

f

Alarm zamanlayıcısını
ayarlama
3 sec.

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm
ayarlayabilirsiniz. (Şek. )
Not
•• Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

1
2
3
4
5
6

Alarm kurma modunu etkinleştirmek için
AL1 veya AL2 tuşunu 3 saniye basılı tutun.
»» Alarm simgesi ve saat basamakları
yanıp söner.
Saati ayarlamak için
arkaya basın.

/

İpucu
•• Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir.
•• Alarm kaynağı olarak DAB seçiliyken hiçbir DAB+ radyo
istasyonu mevcut değilse, alarm kaynağı olarak sesli
alarm etkinleştirilir.

düğmesine arka

Onaylamak için AL1 ya da AL2 tuşuna
basın.
»» Dakika haneleri yanıp söner.
Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları
tekrarlayın.
Alarm kaynağını belirlemek için 2. ve 3.
adımları tekrarlayın: DAB, FM veya sesli
alarm.
Alarm ses düzeyini ayarlamak için 2. ve 3.
adımları tekrarlayın.
»» Alarm simgesi görüntülenir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

1
2

Alarm ayarlarını görüntülemek için
AL1/AL2 tuşuna basın.
Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak
için AL1/AL2 tuşuna arka arkaya basın.
»» Alarm zamanlayıcısı açıksa alarm
simgesi görüntülenir; zamanlayıcı
kapandığında simge de kaybolur.
•

Alarmı durdurmak için karşılık gelen
AL1/AL2 tuşuna basın.
»» Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme
Alarm çaldığında SNOOZE tuşuna basın.
»» Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir
ve tekrar çalar.

11
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Uyku zamanlayıcısını ayarlama
Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre
sonunda bekleme moduna geçebilir.
Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden)
seçmek için SLEEP tuşuna arka arkaya basın.
»» Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde
görünür.
Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:
• [OFF] (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar
SLEEP tuşuna arka arkaya basın.
15

30

60

90

120

•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü

0,5 W RMS

FM:

Ses seviyesi ayarı
/

Not

Radyo

OFF

VOLUME

8 Ürün bilgileri

tuşuna basın. (Şek.

)

d

Ayarlama Aralığı
FM: 87.5 - 108 MHz
Şebeke Ayarı
50 KHz
Hassaslık
- Mono, 26dB S/N Oranı <22 dBf
Arama Seçiciliği
25-32 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk< %2
Sinyal Gürültü Oranı
>50 dBA
DAB:
Ayarlama Aralığı
174,92-239,20 MHz
Toplam Harmonik Bozukluk<%2
Sinyal Gürültü Oranı
>55 dBA

Genel bilgiler
Ekran parlaklığını ayarlama
Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için
BRIGHTNESS tuşuna arka arkaya basın.

AC Gücü(Model)
(Giriş)

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

(Çıkış)
Çalışır Durumdaki
Güç Tüketimi
<3 W
Beklemede Güç
Tüketimi
< 1W
Boyutlar - Ana Ünite
(Y x G x D)
152 x 62 x 109 mm
Ağırlık - Ana Ünite 0,3 kg
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9 Sorun giderme
Uyarı
•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol
edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web
sayfasına gidin (www.philips.com/support).
Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda
bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
• Güç adaptörünün doğru bir şekilde
bağlandığından emin olun.
• AC elektrik prizinde güç olduğundan emin
olun.
Ses yok
•• Ses seviyesini ayarlayın.
Ünite yanıt vermiyor
•• Ünitenin elektriğe bağlı olduğundan emin
olun.
•• AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve
ardından üniteyi tekrar açın.
Zayıf radyo alımı
•• Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici
arasındaki mesafeyi artırın.
•• Anteni tamamen açın.

10 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer
Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve
yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme
ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu
işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.

Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır.
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar,
koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek
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ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift
yalıtımlı SINIF II cihazdır.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin
malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
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