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voor wandmontage. Ondeskundige 
wandmontage kan tot ernstig letsel of 
schade leiden. 
Reinig het apparaat met een zachte, •
vochtige doek. Gebruik geen 
vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of 
huishoudschoonmaakmiddelen om het 
apparaat te reinigen.

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen  

Deze ‘bliksemschicht’ waarschuwt voor 
ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een 
elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw 
eigen veiligheid en die van anderen is het van 
belang dat u het apparaat niet opent. 
Het ‘uitroepteken’ waarschuwt voor kenmerken 
waarvoor u de bijgesloten documentatie 
aandachtig dient te lezen om bedienings- en 
onderhoudsproblemen te voorkomen. 
WAARSCHUWING: om het risico van brand 
of een elektrische schok zo veel mogelijk 
te beperken mag dit apparaat niet worden 
blootgesteld aan regen of vocht en mogen er 
geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals 
vazen, op dit apparaat worden geplaatst. 
VOORZICHTIG: om het risico van brand 
of een elektrische schok zo veel mogelijk te 
beperken dient u de brede pin van de stekker 
te passen op de brede opening van het contact 
en volledig in te brengen. 
Norge
Typeskilt fi nnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg •
dat u deze begrijpt voordat u het apparaat 
gaat gebruiken. Als er schade ontstaat 
doordat u instructies niet opvolgt, is de 
garantie niet van toepassing.
Steek geen voorwerpen in de •
ventilatiesleuven of andere openingen van 
het apparaat.
Verwijder de behuizing van dit apparaat •
nooit. 
Plaats het apparaat op een vlakke, harde en •
stabiele ondergrond.
Plaats het apparaat alleen op een plek •
waar voldoende ventilatie is om te 
voorkomen dat het systeem te warm 
wordt. Aan de achter- en bovenkant moet 
minstens 10 cm ruimte vrij blijven en aan 
de linker- en rechterkant 5 cm.
De ventilatie mag niet worden gehinderd •
door het afsluiten van de ventilatieopening 
door kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat •
wordt.
Stel het apparaat nooit bloot aan direct •
zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot •
het netsnoer, de stekker en de adapter 
om de stroom van dit apparaat uit te 
schakelen.
Gebruik alleen het meegeleverde •
bevestigingsmateriaal voor een veilige 
installatie.
Montage van het apparaat aan een wand •
mag alleen door gekwalifi ceerd personeel 
worden uitgevoerd. Het apparaat mag 
alleen worden aangebracht aan een 
wand die het gewicht van het apparaat 
kan dragen. U dient hierbij gebruik 
te maken van een geschikte beugel 
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dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 
2002/96/EG:

Gooi het product nooit weg met ander 
huishoudelijk afval. Win informatie in over 
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische 
producten. Door u op de juiste wijze van 
de batterijen te ontdoen, voorkomt u 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die onder de 
EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen 
mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval 
worden gegooid. 
Als u een afvalcontainer op wieltjes met een 
kruis erdoor met het chemische symbool ‘Pb’ 
ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan 
de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor 
lood:

Win inlichtingen in over de lokale wetgeving 
omtrent de gescheiden inzameling van 
batterijen. Door u op de juiste wijze van 
de batterijen te ontdoen, voorkomt u 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

HDMI, het HDMI-logo en High-Defi nition 
Multimedia Interface zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI 
Licensing LLC.  

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.

Verklaring

Dit product voldoet aan de vereisten met 
betrekking tot radiostoring van de Europese 
Unie.
Dit product voldoet aan de vereisten van de 
volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/
EG + 2006/95/EG

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de 
verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden 
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen 
(buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen 
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de 
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien 
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en 
oude apparatuur.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen 
die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen 
worden.
Als u op uw product een pictogram van een 
afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent N
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U mag geen kopieën maken van tegen 
kopiëren beveiligd materiaal, inclusief 
computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen 
en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt 
u het auteursrecht en pleegt u zodoende een 
misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke 
doeleinden worden gebruikt. 

Geproduceerd onder licentie van Dolby 
Laboratories.
Dolby en het dubbel-D-symbool zijn 
handelsmerken van Dolby Laboratories.

Geproduceerd onder licentie van Dolby 
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn 
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Andere handelsmerken en merknamen zijn het 
eigendom van de respectieve eigenaren. 
Dit apparaat beschikt over dit label:

Opmerking

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het •
apparaat.

NL
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2 Uw home 
theatre-systeem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom 
bij Philips! Als u volledig wilt profi teren van 
de ondersteuning die Philips biedt, kunt u 
uw product registreren op www.Philips.com/
welcome.

Inleiding

Met het home theatre-systeem kunt u 
TV kijken, DVD’s kijken, naar muziek •
luisteren of spellen spelen met perfect 
geluid;
rechtstreeks vanaf uw draagbare USB-•
apparaat naar MP3/WMA-muziek luisteren;
genieten van de High Defi nition-kwaliteit •
van HDMI-apparaten (High Defi nition 
Multimedia Interface) zoals Blu-ray Disc-
spelers, digitale ontvangers, gameconsoles, 
enz.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:
Apparaat•
2 luidsprekers•
Digitale subwoofer•
Afstandsbediening (met batterij)•
Tafelstandaard•
Beugel voor wandmontage en 4 schroeven•
AV-kabel •
Coaxkabel•
AV-schakelkabel•
SCART-schakelkabel•
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e POWER 
Hiermee schakelt u het apparaat in •
of zet u het apparaat in de stand-
bymodus of in de energiebesparende 
stand-bymodus.

f USB DIRECT 
Aansluiting voor een USB-apparaat •
voor massaopslag.

g  PRESET
Hiermee gaat u naar de vorige/•
volgende track op het USB-apparaat.

Overzicht van het apparaat

a SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, 
MUSIC)

Hiermee selecteert u een •
geluidseffect.

b IR-sensor

c Display
Hiermee geeft u de huidige status •
weer.

d AV FRONT  / MP3 LINK 
AV-ingang op het voorpaneel.•
Ingang voor een extern audioapparaat.•

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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Overzicht van de 
afstandsbediening
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h - VOL + 
Hiermee past u het volume aan.•
Hiermee past u de tijd aan.•

i SOURCE
Hiermee selecteert u een bron.•

j PRESS
Hiermee scheidt u de luidsprekers van •
het apparaat.

k DC IN 
Aansluiting netvoeding.•

l SUBWOOFER OUT 
Subwooferuitgang.•

m DIGITAL IN  - OPTICAL 
Optische audio-ingang.•

n DIGITAL IN  - COAXIAL 
Coaxiale audio-ingang.•

o VIDEO OUT 
Composite Video-uitgang.•

p HDMI IN 1 
HDMI-ingang.•

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

r HDMI IN 2 
HDMI-ingang.•

s HDMI OUT 
HDMI-uitgang.•

t AV2 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
AV-ingangen.•
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l SHUF
Hiermee speelt u tracks op het USB-•
apparaat in willekeurige volgorde af.

m SLEEP
Hiermee stelt u de sleeptimer in.•

n AUDIO SYNC 
Hiermee synchroniseert u audio en •
video.

o SUBW. VOL 
Hiermee past u het volume van de •
subwoofer aan.

p MUTE
Hiermee schakelt u het volume uit.•

q TIMER
Hiermee stelt u de alarmtimer in.•

r PROGRAM 
Hiermee programmeert u tracks op •
een USB-apparaat.

s REPEAT 
Hiermee selecteert u een •
herhaalmodus voor het aangesloten 
USB-apparaat.

t DISPLAY 
Hiermee selecteert u •
scherminformatie tijdens het afspelen.

u CLOCK
Hiermee stelt u de klok in.•
Hiermee geeft u de klok weer.•

v MOVIE SOUND 
Hiermee selecteert u een •
geluidsinstelling voor fi lms.

w
Hiermee stopt u het afspelen.•

x AV 
Hiermee selecteert u de AV-bron.•

y USB
Hiermee selecteert u de USB-bron.•

a
Hiermee schakelt u het apparaat in •
of zet u het apparaat in de stand-
bymodus of in de energiebesparende 
stand-bymodus.

b HDMI
Hiermee selecteert u een HDMI-•
audio-ingangsbron.

c OPT
Hiermee selecteert u de optische •
audio-ingangsbron..

d Navigatieknoppen
• ALB/PRESET/

Hiermee gaat u naar het vorige/
volgende album (de vorige/volgende 
map) op het USB-apparaat.

• / , /
Hiermee gaat u snel vooruit/achteruit 
in een track op het USB-apparaat.

•
Hiermee start of onderbreekt u het 
afspelen vanaf USB.

e COAX 
Hiermee selecteert u de coaxiale •
audio-ingangsbron.

f  /
Hiermee gaat u naar de vorige/•
volgende track op het USB-apparaat.

g VOL +/- 
Hiermee past u het volume aan.•
Hiermee past u de tijd aan.•

h GAME SOUND 
Hiermee selecteert u een •
geluidsinstelling voor games.

i MUSIC SOUND 
Hiermee selecteert u een •
equalizerinstelling.

j DIM
Hiermee selecteert u een •
helderheidsniveau voor het display.

k SETUP
Hiermee schakelt u EasyLink in of uit.•

NL
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3 Herhaal stap 2 om de rechterluidspreker 
te bevestigen.

De standaard bevestigen

1 Schuif de meegeleverde tafelstandaard in 
de onderzijde van het apparaat.

3 Aan de slag

Let op

Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met •
de beschrijving in deze handleiding of het maken van 
aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke 
straling of een anderszins onveilige werking van dit 
product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op 
volgorde.
Als u contact opneemt met Philips, wordt u 
gevraagd om het model- en serienummer 
van dit apparaat. Het model- en serienummer 
bevinden zich op de achterkant van het 
apparaat. Noteer de nummers hier : 
Modelnummer 
__________________________
Serienummer 
___________________________

De luidsprekers aan het 
apparaat bevestigen

1 Plaats het apparaat op een zacht en vlak 
oppervlak.

Plaats het apparaat met de onderzijde •
naar boven.

2 Bevestig de linkerluidspreker aan de 
linkerzijde van het apparaat.
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Tip

U hoeft de gele videostekkers niet aan te sluiten.•

Als uw TV een SCART-aansluiting •
heeft, sluit u de meegeleverde SCART-
schakelkabel aan op de SCART-
aansluiting op de TV en de  VIDEO
OUTPUT-aansluiting op het systeem.

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

U kunt het apparaat ook aan een wand bevestigen.•

AV-apparaten aansluiten

Opmerking

Het type apparaten en aansluitingen in de volgende •
instructies dienen alleen ter referentie.
Zorg ervoor dat de kleur van de stekker overeenkomt •
met de kleur van de aansluiting als u de kabels aansluit.

Een TV aansluiten

Als u het home theatre-systeem op uw TV 
aansluit, hebt u perfect geluid bij het TV-kijken.

1 Als de TV een digitale uitgang heeft, 
sluit dan de meegeleverde coaxkabel 
(oranje) aan op de TV en de  DIGITAL IN
-COAXIAL-aansluiting op het systeem.

U kunt het systeem ook op de TV •
aansluiten via de meegeleverde AV-
kabel (zie onderstaande afbeelding).

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
AUDIO OUT
(DIGITAL)

NL
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Een spelconsole aansluiten

Als u uw spelconsole en de TV op het home 
theatre-systeem aansluit, hebt u perfect geluid 
bij het spelen van een spel.

1 Sluit het systeem aan op de TV.  (zie ‘Een TV 
aansluiten’ op pagina  11)

2 Sluit een MP3 Link-kabel (niet 
meegeleverd) aan op de  AV FRONT-
aansluiting op het systeem en de AV OUT-
aansluiting op de spelconsole.

Als uw TV is aangesloten op een •
set-top box (om analoge signalen te 
converteren naar digitale signalen), 
sluit u de meegeleverde AV-kabel aan 
op de AV-uitgangen op de set-top box 
en de AV1 IN- of AV2 IN-aansluiting.

Een DVD-speler aansluiten

Als u uw DVD-speler en TV op het home 
theatre-systeem aansluit, hebt u perfect geluid 
bij het kijken van een DVD-fi lm.

a Sluit het systeem aan op de TV.  (zie ‘Een 
TV aansluiten’ op pagina 11)

b Sluit de meegeleverde AV-kabel aan op 
de AV1 IN - of  AV2 IN -aansluiting op het 
systeem en op de  AV OUT -aansluitingen
op de DVD-speler.

U kunt ook eerst de meegeleverde •
AV-schakelkabel aansluiten op de  AV 
FRONT-aansluiting en vervolgens 
de AV-kabel aansluiten op de AV-
uitgangen op de DVD-speler.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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HDMI-apparaten aansluiten

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) 
is een digitale interface die audio- en 
videotransmissie via één enkele kabel 
ondersteunt. Als u uw HDMI-DVD-speler 
en HDMI-TV op het home theatre-systeem 
aansluit, kunt u DVD’s of Blu-ray Discs met 
HD-content (High Defi nition) bekijken. Deze 
aansluiting geeft de beste beeldkwaliteit.

Opmerking

Sommige TV’s ondersteunen geen HDMI-•
audiotransmissie.

1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) 
aan op de HDMI OUT-aansluiting op de 
DVD-speler en op de aansluiting  HDMI IN 
1 of HDMI IN 2 op het systeem.

2 Sluit een andere HDMI-kabel (niet 
meegeleverd) aan op de  HDMI OUT-
aansluiting op het systeem en de HDMI
IN-aansluiting op de TV.

Als uw TV alleen een DVI-aansluiting •
(Digital Visual Interface) heeft, 
sluit deze dan aan via een HDMI/
DVI-adapter. Er is een extra 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI OUTHDMI IN 2

TV

U kunt de AV-uitgangen op de •
spelconsole aansluiten op de AV1 IN-
of AV2 IN- aansluiting op het systeem.

U kunt ook eerst de meegeleverde •
AV-schakelkabel aansluiten op de  AV 
FRONT-aansluiting en vervolgens 
de AV-kabel aansluiten op de AV-
uitgangen op de DVD-speler.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Tip

U kunt alle apparaten tegelijkertijd aansluiten op het •
home theatre-systeem.

Stroom aansluiten

Let op

Het product kan beschadigd raken! Controleer of het •
netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage 
dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het 
product.
Risico van een elektrische schok! Wanneer u de •
wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de 
stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het 
snoer.

Opmerking

Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt •
uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact 
aansluit.

1 Sluit één uiteinde van de stekker aan op de 
aansluiting DC IN en SUBWOOFER OUT
van het apparaat.

audioaansluiting nodig om deze 
aansluiting te voltooien.

3 Druk op  HDMI om HDMI 1 of HDMI 2 te 
selecteren.

Apparaten met een coaxaansluiting 
aansluiten

Het home theatre-systeem kan digitale 
audiosignalen decoderen. U kunt het systeem 
op uw digitale versterker of ontvanger 
aansluiten.

1 Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op 
de COAXIAL-aansluiting op het systeem 
en de COAXIAL/DIGITAL-uitgang op het 
aangesloten apparaat.

U kunt een optische kabel (niet •
meegeleverd) aansluiten op de 
OPTICAL-aansluiting op het systeem 
en de COAXIAL/DIGITAL-uitgang op 
het aangesloten apparaat.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

DIGITAL OUT

Amplifier
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De afstandsbediening 
voorbereiden

Let op

Ontploffi ngsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van •
hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende •
merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
Het product kan beschadigd raken! Batterijen •
verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere 
tijd niet wordt gebruikt.

Opmerking

Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing •
op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

1 Open het klepje van het 
batterijcompartiment.

2 Plaats 2 AAA-batterij met de juiste 
polariteit (+/-) zoals aangegeven.

3 Sluit het klepje van het 
batterijcompartiment.

Inschakelen

1 Druk op  .
Het apparaat schakelt over naar de »
laatst geselecteerde bron.

• Naar de stand-bymodus schakelen:

2 Steek het andere uiteinde in het 
stopcontact.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

NL



15

Opmerking

EasyLink (HDMI CEC) is alleen van toepassing met •
bepaalde criteria. Bepalingen en voorwaarden kunnen 
per product verschillen. Neem voor informatie contact 
op met uw productdealer.
Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% •
compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

1 Druk langer dan 3 seconden op  SETUP.
‘Easylink On’ wordt weergegeven.»

Houd» SETUP ingedrukt totdat 
“Easylink Off ” wordt weergegeven.

1 Druk op  .
  De klok wordt weergegeven (indien »
ingesteld).

De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.
• De energiebesparende stand-bymodus 

inschakelen:

1 Druk langer dan 3 seconden op  .
De achtergrondverlichting van het »
display wordt uitgeschakeld.

Het blauwe energiebesparingslampje »
gaat branden.

De klok instellen

1 Houd in de stand-bymodus  CLOCK
ingedrukt om de modus voor het instellen 
van de klok te openen.
» De klok wordt weergegeven en de 

cijfers voor het uur gaan knipperen.

2 Druk op  + VOL - om het uur in te stellen.

3 Druk ter bevestiging op  CLOCK.
De minuten gaan knipperen.»

4 Druk op  + VOL - om de minuten in te 
stellen.

5 Druk nogmaals op  CLOCK om de 
klokinstellingen te bevestigen.

EasyLink inschakelen

EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-
protocol (Consumer Electronics Control) 
volgens de industrienorm om functionaliteit 
tussen alle HDMI CEC-apparaten te delen. 
Hiermee kunt u de aangesloten apparaten 
elkaar laten bedienen met één enkele 
afstandsbediening.
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Herhaald afspelen

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op 
REPEAT om het volgende te selecteren:
» [REPEAT] (herhalen): de huidige track 

wordt herhaaldelijk afgespeeld.

» [REPEAT ALL] (alles herhalen): alle 
tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.

2 Als u wilt terugkeren naar de normale 
afspeelmodus, drukt u op  REPEAT totdat 
de geselecteerde functie niet meer wordt 
weergegeven.

In willekeurige volgorde afspelen

1 Druk op  SHUF.
Alle tracks worden in willekeurige »
volgorde afgespeeld.

2 Druk nogmaals op  SHUF om terug te 
keren naar de normale afspeelmodus.

Tip

De functies voor herhaald en in willekeurige volgorde •
afspelen kunnen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn.

Tracks programmeren

U kunt de afspeelvolgorde van de tracks 
bepalen. U kunt maximaal 20 tracks opslaan.

1 Druk in de stopmodus op  PROGRAM om 
de programmeermodus te openen.
» [01 P-00] wordt weergegeven.

2 Druk op  ALB/PRESET/  om het album 
te selecteren waarop de track zich bevindt.

3 Druk op  /  om het tracknummer te 
selecteren dat u wilt programmeren en 
druk vervolgens op  PROGRAM om uw 
keuze te bevestigen.
» [P-X] wordt weergegeven, waarbij 

“X” verwijst naar het huidige 
programmanummer.

4 Afspelen

Afspelen vanaf USB

Opmerking

• Controleer of het USB-apparaat afspeelbare muziek 
bevat.  (zie ‘Compatibele USB-apparaten en -bestanden’ 
op pagina 21)

1 Open het klepje op het voorpaneel.

2 Steek de USB-plug van een USB-apparaat 
in de aansluiting .

3 Druk op  USB om de USB-bron te 
selecteren.

Het totaalaantal tracks wordt »
weergegeven.

4 Druk op  ALB/PRESET/  om een map te 
selecteren.

5 Druk op  /  om een bestand te 
selecteren.

6 Druk op   om het afspelen te starten. 
Houd tijdens het afspelen•  of
ingedrukt om snel vooruit of achteruit 
te zoeken.
Druk op  •  om het afspelen te 
onderbreken of te hervatten.
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4 Herhaal de stappen 2 en 3 om alle tracks 
die u wilt programmeren te selecteren en 
op te slaan.

5 Druk op   om de geprogrammeerde 
tracks af te spelen.

Druk in de stopmodus op •
PROGRAM om het programma te 
wissen.

Afspelen vanaf aangesloten 
AV-apparatuur

Opmerking

• Zorg ervoor dat u de noodzakelijke AV-aansluitingen 
hebt gemaakt.  (zie ‘AV-apparaten aansluiten’ op pagina 
11)

1 Druk op  AV, HDMI of COAX/OPT om 
een AV-bron te selecteren.
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Een geluidsinstelling voor fi lms 
selecteren

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk 
op MOVIE SOUND om het volgende te 
selecteren:
• [DRAMA] (drama)
• [SCIENCE FICTION] (sciencefi ction)
• [ACTION] (actie)
• [CONCERT] (concert)
• [NORMAL] (normaal)

Equalizerinstellingen selecteren

1 Druk tijdens het afspelen vanaf USB 
herhaaldelijk op MUSIC SOUND om het 
volgende te selecteren:
• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (klassiek)
• [NORMAL] (normaal)

Geluid uitschakelen

1 Druk tijdens het afspelen op  MUTE om 
het geluid in- of uit te schakelen.

Audiosync inschakelen

 Als de videosignalen die naar de TV gaan trager 
zijn dan de audioweergave, kunt u audio en 
video synchroniseren door de audio-uitvoer te 
vertragen.

1 Druk herhaaldelijk op  AUDIO SYNC om 
een vertragingstijd te selecteren: 10, 20, 30 
... 100, 110 ... 190, 200.

Als u audiosync wilt uitschakelen, •
drukt u herhaaldelijk op  AUDIO 
SYNC om OFF te selecteren.

5 Het 
volumeniveau 
en geluidseffect 
aanpassen

Het volumeniveau aanpassen

1 Druk tijdens het afspelen op  VOL +/- om 
het volume te verhogen of te verlagen.

Het volume van de subwoofer 
aanpassen

1 Druk op  SUBW. VOL om het volume van 
de subwoofer aan te passen.

Een geluidseffect selecteren

Opmerking

Het is niet mogelijk verschillende geluidseffecten •
tegelijkertijd te gebruiken.

Een geluidsinstelling voor games 
selecteren

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk 
op GAME SOUND om het volgende te 
selecteren:
• [SHOOTING] (schieten)
• [SPORT] (sport)
• [RACING] (racen)
• [ARCADE] (arcade)
• [NORMAL] (normaal)

NL
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Het systeem wordt na de »
geselecteerde tijd automatisch 
uitgeschakeld.

6 Meer uit uw 
home theatre-
systeem halen

De timer instellen

Het home theatre-systeem kan op een 
ingestelde tijd automatisch worden ingeschakeld.

1 Controleer of u de systeemklok correct 
hebt ingesteld.

2 Houd in de stand-bymodus  TIMER
ingedrukt.

De TIMER wordt weergegeven en de »
cijfers voor het uur gaan knipperen.

3 Druk op  + VOL - om het uur in te stellen.

4 Druk op  TIMER om te bevestigen.
De minuten gaan knipperen.»

5 Druk op  + VOL - om de minuten in te 
stellen.

6 Druk op  TIMER om te bevestigen.
De modusindicator gaat knipperen.»

7 Druk op  + VOL - om [ON] (aan) te 
selecteren.

Er wordt een klokpictogram op het »
scherm weergegeven.

Het systeem wordt op het ingestelde »
tijdstip automatisch ingeschakeld en 
overgeschakeld naar de USB-modus.

Herhaal de bovenstaande stappen en »
selecteer de modus [OFF] (uit) om de 
alarmtimer te deactiveren.

De sluimertijd instellen

1 Wanneer het systeem is ingeschakeld, 
drukt u herhaaldelijk op  SLEEP om een 
bepaalde tijdsduur (in minuten) in te 
stellen. N
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Versterker
Nominaal
uitgangsvermogen

180 W + 120 W 
RMS

Frequentierespons  20 - 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding  > 65 dB
AV1/2-ingang  1,0 V RMS 20.000 

ohm
AV-ingang voorzijde  1,0 V RMS 20.000 

ohm
Coaxiale ingang  1 V RMS 75 ohm
Harmonische 
vervorming

<1%

Linker-/rechterluidspreker
Luidsprekerimpedantie  3 ohm (mediant) + 

3 ohm (tweeter)
Luidsprekerdriver  1,5-inch mediant + 

1,5-inch tweeter
Gevoeligheid  > 82 dB/m/W

Subwoofer
Luidsprekerimpedantie  3-ohm* subwoofer
Luidsprekerdriver   6,5-inch subwoofer
Gevoeligheid  >78 dB/m/W

Compatibele USB-apparaten 
en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:
USB-fl ashgeheugen (USB 2.0 of USB •
1.1)
USB-fl ashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)•
Geheugenkaarten (aanvullende •
kaartlezer vereist voor gebruik in 
combinatie met dit home theatre-
systeem).

7 Productinforma-
tie

Opmerking

Productinformatie kan zonder voorafgaande •
kennisgeving worden gewijzigd.

Productinformatie

Algemene informatie
Netspanning  220 - 230 V, 

50 Hz
Stroomverbruik in werking  70 W
Stroomverbruik in stand-by  <10 W
Stroomverbruik in 
energiebesparende stand-
bystand

< 1 W

USB Direct  Full Speed 
versie 1.1

Afmetingen (b x h x d)
Apparaat en luidsprekers

Subwoofer

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

Gewicht
Met verpakking
Apparaat en luidsprekers
Subwoofer

9,5 kg
1,8 kg
5,2 kg
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Ondersteunde bestandsindelingen:
USB of geheugenbestandsformaten •
FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 
512 bytes)
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): •
32-320 kbps en variabele bitsnelheid
WMA versie 9 of eerder•
Mappen met maximaal 8 niveaus•
Aantal albums/mappen: maximaal 99•
Aantal tracks/titels: maximaal 999•
Bestandsnaam in Unicode UTF8 •
(maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde
bestandsindelingen:
Lege albums: een leeg album is een •
album dat geen MP3- of WMA-
bestanden bevat. Lege albums worden 
niet op het display weergegeven.
Niet-ondersteunde bestandsindelingen •
worden overgeslagen. Zo worden 
bijvoorbeeld Word-documenten 
(.doc) of MP3-bestanden met de 
extensie .dlf genegeerd en niet 
afgespeeld.
AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden•
WMA-bestanden die beveiligd zijn •
met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, 
.aac)
WMA-bestanden in ‘lossless’-indeling•
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Richt de afstandsbediening rechtstreeks •
op de sensor aan de voorkant van het 
systeem.

Sommige bestanden op het USB-apparaat 
kunnen niet worden weergegeven

Het aantal mappen of bestanden op het •
USB-apparaat heeft een bepaalde limiet 
overschreden. Dit verschijnsel is geen 
defect.
De indelingen van deze bestanden worden •
niet ondersteund.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund
Het USB-apparaat is niet compatibel met •
het systeem. Probeer een ander apparaat.

De timer werkt niet
Stel de juiste kloktijd in.•
Schakel de timer in.•

De ingestelde tijd op de klok/timer is 
verdwenen

Er is een stroomstoring geweest of het •
netsnoer is eruit geweest. 
Stel de klok/timer opnieuw in.•

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.
Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. •
Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
Controleer of de aangesloten apparaten •
HDMI-compatibel zijn. Als dit niet het geval 
is, wordt het audio-/videosignaal mogelijk 
niet uitgevoerd.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.
U hoort mogelijk geen geluid als het •
aangesloten apparaat niet compatibel is 
met HDCP of alleen compatibel is met 
DVI.

8 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. 
Hierdoor wordt de garantie ongeldig. 
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik 
van dit apparaat, controleer dan het volgende 
voordat u om service vraagt. Als het probleem 
onopgelost blijft, gaat u naar de website van 
Philips: www.philips.com/welcome. Als u contact 
opneemt met Philips, zorg er dan voor dat 
u het apparaat, het modelnummer en het 
serienummer bij de hand hebt.
Geen stroom

Controleer of de netspanningsadapter van •
het apparaat correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat er stroom op het •
stopcontact staat.

Geen geluid
Pas het volume aan.•
Controleer of de luidsprekers goed zijn •
aangesloten.
Als er in de USB-modus geen geluid is, •
controleer dan of u een USB-apparaat 
hebt aangesloten dat afspeelbare muziek 
bevat.
Als er in de AV-modus geen geluid is, •
controleer dan of u de AV-apparatuur 
correct op het systeem hebt aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet
Alvorens u op een functieknop •
drukt, selecteert u de bron met de 
afstandsbediening.
Houd de afstandsbediening dichter bij het •
systeem.
Plaats de batterij met de polariteiten (plus- •
of minteken) in de aangegeven positie.
Vervang de batterij.•
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Het apparaat en de luidsprekers 
bevestigen

Let op

Breng de noodzakelijke fysieke en draadloze •
verbindingen tot stand om een geschikte plaats voor 
montage te vinden.
Bevestig het apparaat en de luidsprekers alleen aan een •
stevige, betonnen wand of een gepleisterde wand!

U kunt de meegeleverde beugel gebruiken om 
het apparaat en de luidsprekers aan de wand te 
bevestigen.

1 Lijn de beugel uit op de gekozen plaats op 
een wand. Markeer met een potlood waar 
de boorgaten moeten komen.

2 Boor gaten op de plaats van de 
markeringen.

9 Bijlage

Aan een wand bevestigen

Let op

Het product kan beschadigd raken! Raadpleeg altijd een •
professioneel technicus voor een veilige wandmontage 
van het apparaat.
Letselgevaar! Zorg ervoor dat er geen gas-, water- of •
elektriciteitsleidingen worden beschadigd bij het boren 
van de gaten.

De inhoud van de meegeleverde 
montagekit

1 wandmontagebeugel voor het apparaat en de 
luidsprekers

4 schroeven

Wat u nog meer nodig hebt

Elektrische boor•
Schroevendraaier•
Potlood•
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3 Draai 2 meegeleverde schroeven vast in de 
gaten maar laat 5 mm vrij tussen de kop 
van de schroef en de muur.

4 Monteer de wandmontagebeugel op het 
apparaat met 2 meegeleverde schroeven.

5 Hang het apparaat en de luidsprekers op 
hun plaats.
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