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Важно
Прочетете тези инструкции.
Спазвайте всички предупреждения.
Следвайте всички инструкции.
Не блокирайте вентилационните отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори,
датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели),
които излъчват топлина.
Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане,
особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото
на излизане от уреда.
Използвайте само приложенията/аксесоарите определени
от производителя.
Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря
или ако няма да се използва дълго време.
Оставете всички ремонти на квалифициран персонал.
Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин,
като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност
или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд
или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
Употреба на батерии ВНИМАНИЕ – за да избегнете изтичане
на батериите, което може да доведе до нараняване,
увреждане на имущество или повреда на уреда:
•
Поставете батериите правилно, + и – както е показано
на системата.
•
Не смесвайте батерии
(стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
•
Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
•
Батериите (комплект или поставени батерии) не трябва да се
излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
Не поставяйте опасни предмети върху уреда
(напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
Ако Direct Plug-in адаптора на уреда се използват като изключващо
устройство, то трябва да бъде винаги следно достъпно.

Внимание
• Не махайте капака на системата.
• Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
• Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел,
контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.

Внимание
• Употребата на бутоните за управление или настройките или представянето
на процедурите по друг от описания начин може да доведе до излагане на
опасна радиация или други опасни ситуации.

Безопасност по време на слушане
Внимание
• За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате
слушалки при висока сила на звука и настройте звука на безопасно ниво.
Колкото по-силен е звука, толкова по-кратко е безопасното време за слушане.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления
когато използвате вашите слушалки.
•
Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
•
Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време
на адаптирането на слуха ви.
•
Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате
какво става около вас.
•
Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна
непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
•
Силното звуково напрежение от слушалките може да доведе
до загуба на слуха.
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Български
*1 Батериите не са осигурени.
*2 Преди да използвате продукта, прочетете цялата съпътстваща
го информация за безопасност.

Спецификации

Усилвател
Изходна мощност

1 W RMS

Дискове
Лазер

Полупроводников

Диаметър на диска

12см/8см

Поддържани дискове

CD-DA, CD-R, CD-RW

Аудио DAC

24Bits / 44.1kHz

Общо хармонично разстройване

<1.5%

Честотен отговор

100Hz -10kHz

Съотношение сигнал/шум

>57dB

Основна информация
Захранване

Модел: AS060-080-EE075 (Philips);
Входящо: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0.15A;
Изходящо: 8 V
0.75 A

Консумация в работен режим

8W

Консумация в стендбай режим

< 0.5 W

Батерии

9V, 6 x R6/UM3/AA Cell

Размери
- Основна част (Ш x В x Д)
- С торба (Ш x В x Д)

209 x 215 x 130 мм
230 x 307 x 130 мм

Тегло
- Основна част
- С опаковката

1.1 кг
1.7 кг
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Бележки

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са
одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може да отменят правата
на потребителя да борави с оборудването.
Този продукт съответства на изискванията за радио смущенията
на Европейския съюз.
Продукта е проектиран и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да се рециклират
и използват отново.
Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци
прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от
Европейска Директива 2002/96/EC.
Моля информирайте се относно местните закони за
разделното изхвърляне на електрически и електрони продукти.
Моля действайте според месните закони и не изхвърляйте продукта
с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви
продукт спомага за предотвратяването на потенциални
отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.
Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива
2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с домакинските
отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони
за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното
изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на
потенциални отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Информация относно околната среда
Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.
Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала:
картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и
найлон (торби, защитните листи.)
Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират
и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.
Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на
опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Уреда има следния етикет:

Бележка
• Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

Център за обслужване на клиенти в България
Телефон:
02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план
email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
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