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Português

1. Importante

Segurança
Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o equipamento. •	
Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas 
instruções, a garantia não será aplicável.
Use somente o equipamento de montagem fornecido para uma •	
instalação	segura	e	confiável.
O	subwoofer	é	pesado.	Fixe-o	firmemente	em	uma	placa	grossa	e	•	
sólida.
Não use continuamente o sistema de alto-falantes além da capacidade •	
máxima de energia.
Mantenha	cartões	de	crédito,	relógios,	fitas	cassete	gravadas	etc.	 •	
ou outros objetos com código magnético distantes do sistema de  
alto-falantes para evitar danos causados pelos ímãs dos alto-falantes.
Limpe o equipamento com um pano úmido e macio. Nunca use •	
substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza 
doméstica no equipamento.

Aviso
Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar 
a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), 
espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de 
espuma). 
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e 
reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, 
baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Qualquer	alteração	ou	modificação	feita	neste	dispositivo	sem	a	aprovação	
expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do 
usuário para operar o equipamento.
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Subwoofer potente para seu carro
Parabéns	pela	aquisição	e	seja	bem-vindo	à	Philips!	Para	aproveitar	todos	
os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no 
site www.philips.com/welcome.

Introdução
Com o subwoofer, você desfruta de um desempenho sonoro de alta 
qualidade com graves e batidas potentes.

Conteúdo da caixa A
Verifique	e	identifique	o	conteúdo	da	embalagem:

a Subwoofer
b Parafuso 4 x 50 mm (x8)
c Moldura

2. Instalação
São necessários, pelo menos, 124 mm de profundidade para instalar o 
subwoofer. Meça a profundidade do local de instalação do subwoofer e 
verifique	se	ele	não	está	obstruindo	algum	componente	do	carro.

Opção 1: Instalar na bandeja traseira B
Você pode instalar o subwoofer na bandeja traseira. a

1 Desligue a chave de ignição do carro.
Se estiver ligada, o som do clique gerado pela conexão pode •	
danificar	os	alto-falantes.



2 Cole o modelo fornecido no local de instalação do subwoofer.
3 Marque o orifício de corte e o local dos dez orifícios para os 

parafusos. b

4 Corte a área marcada e faça os furos. c

5 Conecte	o	subwoofer	ao	amplificador. d

6 Instale o subwoofer na bandeja traseira com os parafusos 
fornecidos. e

Opção 2: Instalar em uma estrutura vedada C
Se não for possível instalar o subwoofer no carro, instale-o em uma 
estrutura vedada. a

1 A estrutura vedada deve ter as seguintes dimensões:
Caixa:

CSP1000 CSP1200
Altura 338 mm 358 mm
Comprimento 522 mm 568 mm
Largura 232 mm 238 mm

Orifício de instalação:

CSP1000 CSP1200

Diâmetro do orifício de instalação 
(externo)

257,3 mm 307 mm

Diâmetro do orifício de instalação 
(interno)

231,9 mm 283,7 mm

Diâmetro do orifício do parafuso 3,3 mm 3,3 mm

2	 Conecte	o	subwoofer	ao	amplificador	(consulte	a	etapa	5	da	
seção “Opção 1: Instalar na bandeja traseira”).

3 Instale o subwoofer na estrutura vedada com os parafusos 
fornecidos. b



3. Informações do produto
Nota

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. •

Modelo CSP1000 CSP1200
Tipo de alto-falante Subwoofer de 25 cm Subwoofer de 30 cm
Potência em RMS (Watts) 250 W 400 W
Potência de pico musical (Watts) 1.000 W 1.600 W
Sensibilidade (dB/W/m) 88 dB 89 dB
Resposta de freqüência (Hz) 25 - 1.000 Hz 20 - 1.500 Hz
Impedância (ohms) 4 ohm 4 ohm
Massa magnética (kg) 1,57 kg 1,57 kg
Profundidade da instalação (mm) 124 mm 146 mm

4. Solução de problemas
Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por 
conta própria. 
Se tiver problemas ao usar o aparelho, visite o site da Philips  
(www.philips.com/welcome). Ao entrar em contato com a Philips,  
fique	próximo	ao	aparelho	e	tenha	em	mãos	os	números	do	modelo	 
e de série.
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