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DS3500

BG
Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от
Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Безопасност

Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което
може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството,
моля не махайте капака на продукта.
'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да
прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми
при работа или поддръжката.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не
трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не
трябва да се поставят върху него.
ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, паснете широката част на щепсела
към широкия вход, като го включите плътно.
Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с
течности, запалени свещи).
Батериите (опаковани батерии или инсталирани батерии) не трябва да се
излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
Внимание
• Ако MAINS щепсела или куплунг на уреда се използват като
изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е
готово за употреба.

Внимание
•
•
•
•

Не махайте капака на уреда.
Не смазвайте частите на уреда.
Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или
топлина.
• Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или
адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

Бележки
Всякакви промени или модификации направени по устройството, които не
са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулират
правото на потребителя да работи с оборудването.
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Продукта съответства на изискванията за
радио смущенията на Европейския Съюз.

Рециклиране
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:
Никога не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци.
Моля информирайте се относно местните закони за разделното
изхвърляне на електрически и електронни продукти. 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.

‘Made for iPod ', 'Made for iPhone ' и 'Made for iPad ' означава, че електрония
аксесоар е проектиран, специално за свързване на iPod, iPhone или iPad,
съответно, и е сертифициран от разработчика, че отговаря на стандартите
за представяне на Apple. Apple не носи отговорност за действия с уреда
или за съвместимостта му със стандартите за безопасност и качество.
Моля отбележете, че употребата на този аксесоар с iPod, iPhone, или iPad
може да повлияе безжичното представяне. iPod и iPhone са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad е търговска марка
на Apple Inc. iPhone, iPod, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano®, и iPod shuffle®
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
iPad е търговска марка на Apple Inc.
®

®

Бележка
• Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

®
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Преди да използвате продукта, прочетете цялата съпътстваща го
информация за безопасността.

Спецификации
Усилвател

Изходна мощност
Съотношение сигнал/шум
AUX IN

Основна информация
AC захранване (адаптор)

Консумация на енергия
Консумация на енергия в
Eco стендбай
Размери
Основна част (Ш x В x Д)
Тегло
Основна част

2X5 W RMS
75 dBA
0.8-1 V RMS 10 kohm
OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1028E0903000U (Philips)
Входящо: 100-240V~50/60Hz 800mA MAX
Изходящо: 9V 3A
<35W
<1W
272 x 85 x 131 мм
0.87 кг
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Център за обслужване на клиенти в България
Телефон:
00 800 11 544 24
безплатен телефонен номер
email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Възпроизвеждането на цели или части от материали е забранено
без писмено съгласие от притежателя на авторските права.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V.
или съответните собственици.
Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
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