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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.
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 altofalantes 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.
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais pertencem à
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários. A Philips se reserva o direito
de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

2. Alto-falantes estéreo 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 os alto-falantes, você pode desfrutar de músicas com alta potência e
sons vibrantes.

Conteúdo da caixa A
Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:
a Alto-falantes (x2)
b Tela da grade + moldura (x2)
c Fio do alto-falante (x2)
d Parafuso (x8)
e Shrapnel (x8)

3. Instalação
São necessários, pelo menos, 46 mm de profundidade para instalar o
alto-falante. Meça a profundidade do local de instalação do alto-falante e
verifique se ele não está obstruindo algum componente do carro.

Opção 1: Instalar na porta (dianteira ou
traseira) B
Você pode instalar os alto-falantes na porta dianteira/traseira do carro. a

Nota
•• Certifique-se de que nenhum objeto esteja obstruindo o local de instalação na
porta.

•• O orifício para instalação já deve estar cortado no painel interno da porta
(dianteira ou traseira). Nesse caso, modifique somente a placa.

•• Verifique se os terminais, a moldura ou o ímã do alto-falante não interferem

nas peças internas, como o mecanismo da janela na porta (ao abrir ou fechar
a janela) etc. Além disso, verifique se a grade do alto-falante não toca nos
encaixes internos, como manivelas da janela, maçanetas da porta, descansos
dos braços etc.

1 Desligue a chave de ignição do carro.
•

Se estiver ligada, o som do clique gerado pela conexão pode
danificar os alto-falantes.

2 Corte o modelo de instalação na embalagem.
3 Cole o modelo no local escolhido para instalar o alto-falante.
4 Marque o orifício de corte e o local dos quatro furos para os
5
6
7

parafusos. b
Corte a área marcada e faça os furos. c
Remova a tela da grade. d
Desencape os fios dos alto-falantes e conecte-os ao amplificador. e

•
•

Fio branco: conecte ao terminal negativo (-)
Fio preto (alinhado com o branco): conecte ao terminal
positivo (+)

Nota
•• Faça as conexões com os terminais “esquerdo”, “direito”, “+” e “-”. A mudança
de polaridade pode prejudicar a qualidade sonora.

•• Dois alto-falantes de 4 ohm com conexão estéreo apresentam uma carga de

8 ohm para cada canal do amplificador. A maioria dos amplificadores de dois
canais funciona bem com essa configuração. No entanto, dois alto-falantes de
4 ohm com conexão paralela com um amplificador de dois canais em ponte
apresentam uma carga mono de 2 ohm para o amplificador. A maioria dos
amplificadores de dois canais não suporta operação mono de 2 ohm! Isso
pode danificar o amplificador!

8 Instale o alto-falante conforme mostrado abaixo. f
9 Pressione e insira as bordas da tela da grade. g
Dica
•• Se preferir, instale a grade do alto-falante sem a tela.

Opção 2: Instalar na bandeja traseira C
Você também pode instalar os alto-falantes na superfície da bandeja
traseira.

Siga as etapas da seção “Opção 1: Instalar na porta” para instalar os
alto-falantes na bandeja traseira:

4. Informações do produto
Nota
•• As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Modelo

CSP410

CSP510

Tipo de alto-falante

Alto-falante coaxial
bidirecional de 10 cm

Alto-falante coaxial
bidirecional de 13 cm

Potência em RMS (Watts)

30 W

35 W

Potência de pico musical (Watts) 150 W

180 W

Sensibilidade (dB/W/m)

88 dB

89 dB

Resposta de freqüência (Hz)

50 - 30 kHz

45 - 30 kHz

Impedância (ohms)

4 ohm

4 ohm

Massa magnética (g)

124 g

181 g

Profundidade da instalação (mm) 46 mm

47 mm

Modelo

CSP610

Tipo de alto-falante

Alto-falante coaxial
Alto-falante triaxial
bidirecional de 16,5 cm tridirecional de
16 x 24 cm

CSP6910

Potência em RMS (Watts)

40 W

50 W

Potência de pico musical (Watts) 210 W

300 W

Sensibilidade (dB/W/m)

90 dB

90 dB

Resposta de freqüência (Hz)

40 - 30 kHz

28 - 32 kHz

Impedância (ohms)

4 ohm

4 ohm

Massa magnética (g)

215 g

357 g

Profundidade da instalação (mm)

58 mm

78 mm

5. 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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