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Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret 
materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk 
stød. For din egen og andres sikkerhed må 
produktets kabinet ikke fjernes. 
Udråbstegnet betyder, at du skal være 
opmærksom på funktioner, der kræver 
omhyggelig læsning af den vedlagte 
vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer. 
ADVARSEL: Med henblik på at reducere 
risikoen for brand eller elektrisk stød må 
apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og 
vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke 
placeres oven på apparatet. 
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge 
elektrisk stød skal stikproppen passe til 
stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele 
vejen ind. 
Norge
Typeskilt fi nnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Meddelelse

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, før du •
tager apparatet i brug. Garantien dækker 
ikke skader, der er opstået som følge af, at 
instruktionerne ikke er blevet fulgt.
Indfør aldrig genstande i •
ventilationsåbningerne eller andre åbninger 
i apparatet.
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. •
Placer apparatet på en fl ad, hård og stabil •
overfl ade.
Placer enheden på et sted med tilstrækkelig •
ventilation for at forhindre intern 
overophedning. Lad der være mindst 10 
cm fri plads bag ved og oven over enheden 
og 5 cm fri plads på hver side.
Ventilationshullerne må ikke dækkes med •
ting som f.eks. aviser, duge, gardiner mm.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller •
sprøjt.
Apparatet bør aldrig udsættes for hverken •
direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til •
ledningen, stikkontakten eller adapteren, så 
du kan afbryde strømmen til apparatet.
Brug kun den medfølgende •
monteringshardware for at få en sikker og 
problemfri installation.
Vægmontering af apparatet må kun •
udføres af kvalifi cerede teknikere. 
Apparatet må kun monteres på et 
passende vægbeslag og på en væg, der på 
sikker måde kan holde vægten af apparatet. 
Forkert montering på væg kan medføre 
alvorlig personskade og beskadigelse. 
Rengør apparatet med en fugtig •
klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. 
alkohol, kemikalier eller almindelige 
rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende  
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Når et produkt er forsynet med symbolet med 
en overkrydset affaldsspand på hjul med det 
kemiske symbol “Pb”, betyder det, at batterierne 
overholder de krav, der fi ndes i direktivet om 
bly:

Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler 
for batterier. Den korrekte bortskaffelse af 
batterier er med til at forhindre potentielt 
negativ påvirkning af miljø og menneskers 
helbred.

HDMI, HDMI-logoet og High-Defi nition 
Multimedia Interface er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI 
licensing LLC.  

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet 
materiale, herunder computerprogrammer, 
fi ler, udsendelser og lydindspilninger, kan være 
i strid med reglerne om ophavsret og med 
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til 
disse formål 

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker 
tilhørende Dolby Laboratories.

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.
Produktet overholder følgende direktiver og 
retningslinjer : 2004/108/EC + 2006/95/EC  

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis det adskilles af et specialfi rma. Overhold de 
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med symbolet med 
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder 
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 
2002/96/EC:

Bortskaf aldrig dit produkt sammen med 
andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de 
lokale regler for indsamlingsregler for elektriske 
og elektroniske produkter. Den korrekte 
bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at 
forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet 
og menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som falder 
ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må 
ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. 
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Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er 
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Andre varemærker og fi rmanavne tilhører deres 
respektive ejere. 
Dette apparat omfatter denne etiket:

Bemærk

Identifi kationspladen fi ndes bag på apparatet.•
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2 Din 
hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Få alle fordelene ved den support, som Philips 
tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.
Philips.com/welcome.

Introduktion

Med hjemmebiografsystemet kan du 
Få uovertruffen lyd, når du ser TV og •
DVD’er, lytter til musik eller spiller spil.
Lytte til MP3/WMA-musik direkte fra din •
bærbare USB-enhed.
Få high defi nition-ydelse fra HDMI (High •
Defi nition Multimedia Interface)-enheder 
som f.eks. Blu-ray Disc-afspillere, digitale 
modtagere, spilkonsoller osv.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identifi cer indholdet af pakken:
Hovedenhed•
Højttalere (2 stk.)•
Digital subwoofer•
Fjernbetjening (med batteri)•
Bordholder•
Vægmonteringsbeslag og skruer (4 stk.)•
AV-kabel •
Koaksialkabel•
AV-switch-kabel•
SCART-switch-kabel•
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f USB DIRECT 
Stik til en USB-masselagringsenhed.•

g  PRESET
Spring til forrige/næste spor på USB-•
enheden.

h - VOL + 
Juster lydstyrke.•
Indstil klokkeslæt.•

i SOURCE
Vælg en kilde.•

j PRESS
Fjern højttalerne fra hovedenheden.•

Oversigt over hovedenheden

a SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, 
MUSIC)

Vælg en lydeffekt•

b IR-sensor

c Display
Vis aktuel status.•

d AV FRONT  / MP3 LINK 
AV-indgangsstik på frontpanelet.•
Stik til en ekstern lydenhed.•

e POWER 
Tænd for enheden, og skift til •
standbytilstand eller Eco-standby.

c g he id fa b

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

j k l m o q tn p r s
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Oversigt over 
fjernbetjeningen

a
Tænd for enheden, og skift til •
standbytilstand eller Eco-standby.
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k DC IN 
Stik til strømforsyning.•

l SUBWOOFER OUT 
Subwoofer-udgangsstik.•

m DIGITAL IN  - OPTICAL 
Optisk lydindgangsstik .•

n DIGITAL IN  - COAXIAL 
Koaksialt lydindgangsstik.•

o VIDEO OUT 
Stik til composite video-udgang.•

p HDMI IN 1 
HDMI-indgangsstik.•

q AV1 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
AV-indgang.•

r HDMI IN 2 
HDMI-indgangsstik.•

s HDMI OUT 
HDMI-udgangsstik.•

t AV2 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
AV-indgang.•
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p MUTE
Deaktiverer lyden.•

q TIMER
Indstil alarm-timer.•

r PROGRAM 
Programmér spor på en USB-enhed.•

s REPEAT 
Vælg en gentag afspilning-tilstand for •
den tilsluttede USB-enhed.

t DISPLAY 
Vælg display-oplysninger under •
afspilning.

u CLOCK
Indstil uret.•
Vis uret.•

v MOVIE SOUND 
Vælg en indstilling for fi lm-lyd.•

w
Stop afspilning.•

x AV 
Vælg AV-kilde.•

y USB
Vælg USB-kilden.•

b HDMI
Vælg en HDMI-lydindgangskilde.•

c OPT
Vælg en optisk lydindgangskilde..•

d Navigationsknapper
• ALB/PRESET/

Spring til det forrige/næste album 
(mappe) på USB-enheden

• / , /
Hurtigt tilbage eller hurtigt frem i et 
spor på USB-enheden.

•
Start eller sæt USB-afspilning på pause.

e COAX 
Vælg en koaksial lydindgangskilde.•

f  /
Spring til forrige/næste spor på USB-•
enheden.

g VOL +/- 
Juster lydstyrke.•
Indstil klokkeslæt.•

h GAME SOUND 
Vælg en indstilling for spil-lyd.•

i MUSIC SOUND 
Vælg en equalizer-indstilling.•

j DIM
Vælg forskellige niveauer af lysstyrke •
for displayet.

k SETUP
Aktiver/deaktiver Easylink.•

l SHUF
Afspil spor fra USB-enheden i tilfældig •
rækkefølge.

m SLEEP
Indstil sleep-timeren.•

n AUDIO SYNC 
Synkroniser lyd og video.•

o SUBW. VOL 
Juster lydstyrken for subwooferen.•
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3 Gentag trin 2 for at fastgøre den højre 
højttaler.

Fastgør holderen

1 Skub den medfølgende bordholder på 
plads på hovedenhedens underside.

3 Kom godt i gang

Advarsel

Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end •
anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du 
udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for 
risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt 
om modelnummeret og serienummeret på 
apparatet. Modelnummeret og serienummeret 
står bag på apparatet. Skriv numrene her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Tilslut højttalerne til 
hovedenheden

1 Placer hovedenheden på en blød og plan 
overfl ade.

Kontroller, at bunden vender opad.•

2 Fastgør den venstre højttaler til den 
venstre side af hovedenheden.

DA
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Tip

Det er ikke nødvendigt at tilslutte de gule videostik.•

Hvis dit TV har et SCART-stik, skal du •
slutte det medfølgende SCART-kabel 
til SCART-stikket på TV’et og  VIDEO
OUTPUT-stikket på systemet.

Hvis TV’et er tilsluttet til en set-top-•
boks (for at konvertere det analoge 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO OUT

TVL R

Not used

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
SCART IN

Tip

Du kan også montere apparatet på en væg.•

Tilslut AV-enheder

Bemærk

De typer enheder og tilslutninger, der forekommer i de •
følgende instruktioner, er kun til reference.
Når du tilslutter kabler, skal du kontrollere, at farven på •
stikindgangen og selve stikket passer sammen.

Tilslut TV

Hvis du tilslutter hjemmebiografsystemet til dit 
TV, kan du nyde fremragende lyd, mens du ser 
TV.

1 Hvis TV’et har en digital lydudgang, skal 
du tilslutte det medfølgende koaksialkabel 
(orange) til TV’et og  DIGITAL IN
-COAXIAL stikket på systemet.

Du kan også tilslutte systemet til TV’et •
ved hjælp af det medfølgende AV-
kabel (se illustrationen nedenfor).

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
AUDIO OUT
(DIGITAL)
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Tilslut spilkonsol

Hvis du tilslutter en spilkonsol og et TV til 
hjemmebiografsystemet, kan du få fremragende 
lyd, når du spiller spil.

1 Tilslut systemet til TV’et.  (se ‘Tilslut TV’ på 
side 11)

2 Tilslut et MP3 Link-kabel (medfølger ikke) 
til stikket  AV FRONT på systemet og til AV 
OUT-stikket på spilkonsollen.

signal til et digitalt signal), skal du 
tilslutte det medfølgende AV-kabel til 
AV-udgangsstikkene på set-top-boksen 
og til stikkene  AV1 IN eller AV2 IN.

Tilslut DVD-afspiller

Hvis du tilslutter DVD-afspilleren og TV’et til 
hjemmebiografsystemet, kan du få fremragende 
lyd, når du ser en DVD-fi lm.

a Tilslut systemet til TV’et.  (se ‘Tilslut TV’ 
på side 11)

b Tilslut AV-kablet til stikket  AV1 IN  eller 
AV2 IN  på systemet og til  AV OUT -
stikkene på DVD-afspilleren.

Du kan også først tilslutte det •
medfølgende AV-stik til  AV FRONT-
stikket, og derefter tilslutte AV-kablet 
til AV-udgangene på DVD-afspilleren.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Tilslut HDMI-understøttede enheder

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) 
er en digital grænsefl ade, der understøtter 
både lyd- og videooverførsel i samme kabel. 
Hvis du tilslutter en HDMI-kompatibel 
DVD-afspiller og et HDMI-kompatibelt TV til 
hjemmebiografsystemet, kan du se DVD’er 
eller Blu-ray-diske med HD-indhold (High-
Defi nition). Denne tilslutning giver den bedste 
billedkvalitet.

Bemærk

Visse TV’er understøtter ikke HDMI-lydoverførsel.•

1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til 
stikket  HDMI OUT på DVD-afspilleren og 
til stikket  HDMI IN 1 eller HDMI IN 2 på 
systemet.

2 Tilslut et andet HDMI-kabel (medfølger 
ikke) til stikket  HDMI OUT på systemet og 
til HDMI IN-stikket på TV’et.

Hvis dit TV kun har én DVI-forbindelse •
(Digital Visual Interface), skal du 
oprette forbindelse via en HDMI/
DVI-adapter. Der skal bruges en 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI OUTHDMI IN 2

TV

Du kan tilslutte AV-udgangsstikkene på •
en spilkonsol til stikket  AV1 IN eller 
AV2 IN på systemet.

Du kan også først tilslutte det •
medfølgende AV-stik til  AV FRONT-
stikket, og derefter tilslutte AV-kablet 
til AV-udgangene på DVD-afspilleren.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Tip

Du kan tilslutte alle enhederne til •
hjemmebiografsystemet samtidig.

Tilslut strømmen

Advarsel

Risiko for produktskade! Kontroller, at •
forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er 
trykt på undersiden af produktet.
Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du •
frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

Bemærk

Før du tilslutter strømmen, skal du sørge for at have •
udført alle andre tilslutninger.

1 Tilslut den ene ende af strømkablet til 
stikket  DC IN og SUBWOOFER OUT på 
hovedenheden.

ekstra lydtilslutning for at gøre denne 
tilslutning komplet.

3 Tryk på  HDMI for at vælge  HDMI 1 eller 
HDMI 2.

Tilslut koaksialt understøttede 
enheder

Hjemmebiografsystemet kan afkode et digitalt 
lydsignal. Du kan tilslutte systemet til en digital 
forstærker eller modtager.

1 Tilslut det medfølgende koaksiale kabel 
til stikket  COAXIAL på systemet og til 
udgangsstikket COAXIAL/DIGITAL på den 
tilsluttede enhed.

Du kan tilslutte et optisk kabel •
(medfølger ikke) til stikket  OPTICAL
på systemet og til udgangsstikket 
COAXIAL/DIGITAL på den tilsluttede 
enhed.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

DIGITAL OUT

Amplifier
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Gør fjernbetjeningen klar

Advarsel

Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i •
nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig 
batterier i ild.
Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier •
af forskellige mærker eller typer.
Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal •
bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Bemærk

Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige •
håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

1 Åbn batterirummet.

2 Isæt batteri af typen 2 AAA med korrekt 
polaritet (+/-) som vist.

3 Luk batterirummet.

Tænd

1 Tryk på  .
Enheden skifter til den sidst valgte kilde.»

• Sådan skifter du til standbytilstand:

1 Tryk på  .
  Uret vises (hvis det er indstillet).»

2 Slut den anden ende til stikkontakten.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2
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Hvis du vil deaktivere Easylink, skal du »
trykke og holde  SETUP nede, indtil 
“Easylink Off ” vises.

Uret vises (hvis det er indstillet).
• Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:

1 Tryk på   i mere end 3 sekunder.
Baggrundsbelysningen på displayet »
slukkes.

Den blå Eco Power-indikator tændes.»

Indstil uret

1 I standbytilstand skal du holde  CLOCK
nede for at gå til tilstanden for indstilling af 
uret.
» Uret vises, og timecifrene begynder at 

blinke.

2 Tryk på  + VOL - for at indstille timetallet.

3 Tryk på  CLOCKfor at bekræfte. 
Minutcifrene begynder at blinke.»

4 Tryk på  + VOL - for at indstille minuttallet.

5 Tryk på  CLOCK for at bekræfte 
urindstillinger.

Aktiver Easylink

EasyLink bruger HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control) 
branchestandardprotokollen til at dele 
funktioner mellem alle HDMI CEC-kompatible 
enheder via HDMI. Det giver de forbundne 
enheder mulighed for at styre hinanden vha. én 
fjernbetjening.

Bemærk

EasyLink (HDMI CEC) kan kun anvendes, hvis bestemte •
krav er opfyldt. Betingelser og vilkår kan variere 
afhængigt af produkt. Du kan få fl ere oplysninger hos 
forhandleren.
Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle •
HDMI CEC-enheder.

1 Tryk på  SETUP i mere end 3 sekunder.
“Easylink On” vises.»

DA
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2 For at vende tilbage til almindelig afspilning 
skal du trykke på  REPEAT, indtil den valgte 
funktion ikke længere vises.

Vilkårlig afspilning
1 Tryk på  SHUF.

Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.»

2 For at vende tilbage til normal afspilning 
skal du trykke på  SHUF igen.

Tip

Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan •
ikke aktiveres samtidig.

Programmér spor
Du kan arrangere den rækkefølge, sporene 
afspilles i. Du kan gemme op til 20 spor.

1 Tryk på  PROGRAM i stop-tilstand for at 
aktivere programmeringstilstanden.
» [01 P-00] vises.

2 Tryk på  ALB/PRESET/  for at vælge det 
album, hvor sporet fi ndes.

3 Tryk på  /  for at vælge et spornummer, 
der skal programmeres, og tryk derefter på 
PROGRAM for at bekræfte.
» [P-X] vises, hvor “X” er den aktuelle 

placering i programmet.

4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme 
alle spor, der skal programmeres.

5 Tryk på   for at afspille de 
programmerede spor.

Tryk på  • PROGRAM i stop-tilstand for 
at slette programmet.

Afspil tilsluttede AV-enheder

Bemærk

• Kontroller, at du har foretaget de nødvendige AV-
tilslutninger.  (se ‘Tilslut AV-enheder’ på side  11)

1 Tryk på  AV, HDMI eller COAX/OPT for at 
vælge en AV-kilde.

4 Afspilning

Afspil fra USB-enhed

Bemærk

• Kontroller, at USB-enheden indeholder musik, der kan 
afspilles.  (se ‘USB-afspilningsoplysninger’ på side  21)

1 Åbn dækslet på frontpanelet.

2 Sæt USB-enhedens USB-stik i  -stikket.

3 Tryk på  USB for at vælge USB-kilden.
Displayet viser det samlede antal »
numre.

4 Tryk på  ALB/PRESET/  for at vælge en 
mappe.

5 Tryk på  /  for at vælge en fi l.

6 Tryk på   for at starte afspilningen. 
Tryk på  •  eller  under afspilning 
og hold nede for at søge hurtigt 
tilbage eller fremad.
Tryk på  •  for at afbryde midlertidigt 
eller genoptage afspilning.

Gentagen afspilning

1 Under afspilning skal du trykke på  REPEAT
gentagne gange for at vælge:
» [REPEAT] (gentag): Afspil det aktuelle 

spor gentagne gange.

» [REPEAT ALL] (gentag alle): Afspil alle 
spor gentagne gange.
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Vælg equalizer-indstillinger

1 Under USB-afspilning skal du trykke på 
MUSIC SOUND gentagne gange for at 
vælge:
• [POP] (Pop)
• [JAZZ] (Jazz)
• [ROCK] (Rock)
• [CLASSIC] (Klassisk)
• [NORMAL] (normal)

Slå lyden fra

1 Under afspilning skal du trykke på  MUTE
for at slå lyden fra/til.

Aktiver lydsynkronisering

 Hvis det videosignal, der sendes til TV’et, er 
langsommere end lyden, kan du synkronisere lyd 
og video ved at forsinke lydudgangen.

1 Tryk fl ere gange på  AUDIO SYNC for at 
vælge en forsinkelsestid: 10, 20, 30 ...100, 
110 ...190, 200.

Hvis du vil deaktivere •
lydsynkronisering, skal du trykke fl ere 
gange på AUDIO SYNC for at vælge 
OFF (Fra).

5 Juster lydstyrke 
og lydeffekt

Juster lydstyrken

1 Under afspilning skal du trykke på  VOL +/-
for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Juster lydstyrken for subwooferen

1 Tryk på  SUBW. VOL for at justere 
subwooferlydstyrken.

Vælg en lydeffekt

Bemærk

Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter på samme tid.•

Vælg en lydeffekt til spil

1 Under afspilning skal du trykke på  GAME
SOUND gentagne gange for at vælge:
• [SHOOTING] (shooting)
• [SPORT] (sport)
• [RACING] (racing)
• [ARCADE] (arcade)
• [NORMAL] (normal)

Vælg en fi lm-lydeffekt

1 Under afspilning skal du trykke på  MOVIE 
SOUND gentagne gange for at vælge:
• [DRAMA] (drama)
• [SCIENCE FICTION] (science 

fi ction)
• [ACTION] (action)
• [CONCERT] (koncert)
• [NORMAL] (normal)

DA
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6 Brug mere af dit 
hjemmebiograf-
system

Indstil timer

Hjemmebiografsystemet kan tænde automatisk 
på et angivet tidspunkt.

1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

2 I standbytilstand skal du trykke på og holde 
TIMER nede.

TIMER vises, og timecifrene begynder »
at blinke.

3 Tryk på  + VOL - for at indstille timetallet.

4 Tryk på  TIMER for at bekræfte.
Minutcifrene begynder at blinke.»

5 Tryk på  + VOL - for at indstille minuttallet.

6 Tryk på  TIMER for at bekræfte.
Tilstandsindikatoren begynder at blinke.»

7 Tryk på  + VOL - for at vælge  [ON] (til).
Der vises et urikon på displayet.»

Systemet tændes automatisk på det »
indstillede tidspunkt og skifter til USB-
tilstand.

Hvis du vil deaktivere alarm-timeren, »
skal du gentage trinnene ovenfor og 
vælge tilstanden [OFF] (fra).

Indstil sleep-tid

1 Mens systemet er tændt, skal du trykke 
fl ere gange på  SLEEP for at vælge et fast 
tidsinterval (i minutter).

Systemet slukker automatisk i det »
valgte tidsrum.
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Forstærker
Vurderet effekt  180 W + 120 W 

RMS
Frekvenskurve  20 - 20.000 Hz
Signal-/støjforhold  > 65 dB
AV1, 2 indgange  1,0 V RMS 20 K 

ohm
AV-indgang på fronten  1,0 V RMS 20 K 

ohm
Koaksialindgang  1 V RMS 75 ohm
Samlet harmonisk 
forvrængning

< 1 %

L/R-højttalere
Højttalerimpedans  3 ohm (mediant) + 3 

ohm (diskantenhed)
Højttalerdriver  1,5” mediant + 1,5” 

diskantenhed
Følsomhed  >82 dB/m/W

Subwoofer
Højttalerimpedans  3 ohm * subwoofer
Højttalerdriver   6,5” subwoofer
Følsomhed  >78 dB/m/W

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:
USB-fl ash-hukommelse (USB 2.0 eller •
USB 1.1)
USB-fl ash-afspillere (USB 2.0 eller •
USB 1.1)
Hukommelseskort (kræver en •
ekstra kortlæser for at fungere med 
hjemmebiografsystemet)

Understøttede formater:
USB- eller hukommelsesfi lformat •
FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 
512 bytes)

7 Produktinforma-
tion

Bemærk

Produktinformation kan ændres uden varsel.•

Produktinformation

Generelle oplysninger
Vekselstrøm  220 - 230 V, 50 

Hz
Strømforbrug ved drift  70 W
Strømforbrug ved standby  <10 W
Strømforbrug ved Eco-
standby

< 1 W

Direkte USB  Fuld hastighed 
Ver1.1

Mål (B x H x D)
Hovedenhed og højttalere

Subwoofer

800 x 90 x 95 
mm
180 x 330 x 
340 mm

Vægt
Med emballage
Hovedenhed og højttalere
Subwoofer

9,5 kg
1,8 kg
5,2 kg
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MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - •
320 Kbps og variabel bithastighed
WMA v9 eller ældre•
Mappen har op til 8 niveauer indlejret•
Antal album/mapper: maksimum 99•
Antal spor/titler : maksimum 999•
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal •
længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:
Tomme album: Et tomt album er •
et album, der ikke indeholder MP3/
WMA-fi ler, og det vises ikke på 
displayet.
Ikke-understøttede fi lformater •
springes over. Eksempelvis bliver 
Word-dokumenter (.doc) og MP3-
fi ler med fi ltypenavnet .dlf ignoreret, 
og de afspilles ikke.
AAC-, WAV-, PCM-lydfi ler•
DRM-beskyttede WMA-fi ler (.wav, •
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
WMA-fi ler i Lossless-format•
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Disse fi lers format understøttes ikke.•
USB-enheden understøttes ikke

USB-enheden er ikke kompatibel med •
systemet. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke
Indstil uret korrekt.•
Aktiver timeren.•

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
Strømmen er blevet afbrudt, eller •
netledningen er blevet trukket ud. 
Indstil uret/timeren igen.•

Intet billede på HDMI-tilslutning.
Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. •
Udskift HDMI-kablet.
Kontroller, at de tilsluttede enheder er •
autoriseret HDMI-kompatible. Hvis ikke, 
udsendes lyd/videosignalet muligvis ikke.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.
Du hører muligvis ingen lyd, hvis den •
tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, 
eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

8 Fejlfinding

Advarsel

Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. •

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der fortsat er problemer, 
skal du gå til Philips’ websted www.philips.
com/welcome. Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for, at apparatet er i nærheden, og 
at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.
Ingen strøm

Kontroller, at AC-adapteren til •
hovedenheden er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.•

Ingen lyd
Juster lydstyrken.•
Kontroller, at højttalerne er tilsluttet •
korrekt.
Hvis der ikke er lyd i USB-tilstand, skal du •
kontrollere, at den tilsluttede USB-enhed, 
indeholder musik, der kan afspilles.
Hvis der ikke er lyd i AV-tilstand, skal •
du kontrollere, at du har tilsluttet AV-
enhederne korrekt til systemet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
Før du trykker på en funktionsknap, skal du •
først vælge kilden med fjernbetjeningen.
Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen •
og systemet.
Isæt batteriet, så dets poler (+/–) vender •
som vist.
Udskift batteriet.•
Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren •
på forsiden af systemet.

Nogle af fi lerne på USB-enheden kan ikke 
vises

Antallet af mapper eller fi ler på USB-•
enheden overskrider en bestemt grænse. 
Dette er ikke en funktionsfejl.
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Monter hovedenhederne og 
højttalerne

Advarsel

For at fi nde et passende monteringssted skal der •
foretages de nødvendige fysiske og trådløse forbindelser.
Monter kun hovedenheden og højttalerne på en solid •
beton- eller gipsvæg!

Du kan benytte det medfølgende beslag til 
at montere hovedenheden og højttalerne på 
væggen.

1 Juster beslaget på den valgte placering på 
væggen. Brug en blyant til at markere, hvor 
der skal bores huller.

2 Bor de markerede huller.

9 Appendiks

Monter på en væg

Advarsel

Risiko for produktskade! Konsulter altid fagfolk, før du •
monterer produktet på en væg.
Risiko for personskade! Sørg for, at forsyningsrør til f.eks. •
gas, vand eller elektricitet ikke tager skade, når du borer 
hullerne.

Hvad er der i det medfølgende 
monteringssæt

1 stk. vægmonteringsbeslag til hovedenheden og 
højttalerne

4 stk. skruer

Hvad skal du ellers bruge?

Elektrisk boremaskine•
Skruetrækker•
Blyant•
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3 Fastgør de 2 medfølgende skruer i hullerne, 
men lad skruehovedet stikke 5 mm ud fra 
væggen.

4 Fastgør vægmonteringsbeslaget på 
hovedenheden med de 2 medfølgende 
skruer.

5 Hæng hovedenheden og højttalerne på 
plads.
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