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Lär dig de här säkerhetssymbolerna  

Blixten anger att det fi nns oisolerat material i 
enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas 
säkerhet bör du inte ta bort det skyddande 
höljet på produkten. 
Utropstecknet betyder att det fi nns funktioner 
som du bör läsa mer om i den handbok 
som medföljer, för att undvika problem vid 
användning och underhåll. 
VARNING! För att minska risken för brand och 
elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten 
för regn eller fukt och du bör inte heller placera 
kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå 
apparaten. 
VARNING! För att minska risken för elektriska 
stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt 
sätt och trycka in den ända in i uttaget. 
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.

Meddelande

1 Viktigt

Säkerhet

Läs alla instruktioner innan du använder •
apparaten. Garantin gäller inte om skador 
som beror på att instruktionerna inte har 
följts uppstår.
För aldrig in föremål i ventilationshål eller •
andra öppningar på apparaten.
Ta aldrig bort höljet från apparaten. •
Placera apparaten på en plan, hård och •
stabil yta.
Placera enheten på en plats med god •
ventilation så att värmeutveckling inuti 
systemet förhindras. Undvik överhettning 
genom att lämna ett fritt utrymme minst 
10 cm från apparatens bak- och ovansida 
och 5 cm från varje sida.
Se till att inga föremål, till exempel •
tidningar, dukar eller gardiner, täcker 
ventilationsöppningarna eftersom det kan 
försämra ventilationen.
Apparaten får inte utsättas för •
vattendroppar eller vattenstrålar.
Utsätt aldrig apparaten för direkt solljus, •
öppna lågor eller värme.
Se till att nätsladden, kontakten och •
adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du 
kan koppla bort apparaten från eluttaget.
Använd endast den medföljande •
monteringsutrustningen för säker 
installation.
Väggmontering bör endast utföras av •
kvalifi cerad personal. Apparaten får endast 
monteras på ett lämpligt väggfäste och 
på en vägg som säkert kan bära upp 
apparatens vikt. Felaktig väggmontering kan 
leda till allvarlig personskada eller andra 
skador. 
Rengör apparaten med en mjuk, fuktig •
trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, 
kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till 
att rengöra apparaten.
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Din produkt innehåller batterier som omfattas 
av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får 
kasseras som vanliga hushållssopor. 
När du ser symbolen med den överkryssade 
soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, 
betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt 
direktiven för bly:

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. 
Genom att kassera dina batterier på rätt sätt 
kan du bidra till att minska möjliga negativa 
effekter på miljö och hälsa.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Defi nition 
Multimedia Interface är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör HDMI 
licensing LLC.  

Tillverkningen av otillåtna kopior av 
kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, 
fi ler, sändningar och ljudinspelningar, kan 
innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen 
och därmed vara straffbart. Den här 
utrustningen bör inte användas i sådana syften. 

Tillverkas på licens från Dolby Laboratories.
Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken 
som tillhör Dolby Laboratories.

Användning av den här produkten 
överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.
Produkten överensstämmer med kraven för 
följande direktiv och riktlinjer : 2004/108/EC + 
2006/95/EC

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att 
dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna 
för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.

Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som 
kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad 
papperskorg visas på produkten innebär det att 
produkten omfattas av det europeiska direktivet 
2002/96/EC.

Kassera aldrig produkten med annat 
hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om 
separat insamling av elektriska och elektroniska 
produkter. Genom att kassera dina gamla 
produkter på rätt sätt kan du bidra till att 
minska möjliga negativa effekter på miljö och 
hälsa. S
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Tillverkas på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är 
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Övriga varumärken och varunamn tillhör sina 
respektive ägare. 
Den här apparaten har följande etikett:

Kommentar

Typplattan sitter på baksidan av apparaten.•
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2 Ditt hemmabio-
system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen 
till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av 
den support som Philips erbjuder ber vi dig att 
registrera din nya produkt på www.Philips.com/
welcome.

Inledning

Med hemmabiosystemet kan du 
få enastående ljudprestanda när du tittar på •
TV, DVD, lyssnar på musik eller spelar spel.
lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från •
dina bärbara USB-enheter.
njuta av HD-prestanda från HDMI-enheter •
(High Defi nition Multimedia Interface) 
som Blu-ray Disc-spelare, digitalmottagare, 
spelkonsoler osv.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifi era innehållet i 
förpackningen:

Huvudenhet•
Högtalare (x2)•
Digital subwoofer•
Fjärrkontroll (med batteri)•
Bordsstativ•
Väggmonteringsfäste och skruvar (x4)•
AV-kabel •
Koaxialkabel•
AV-omkopplarkabel•
SCART-omkopplarkabel•
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e POWER 
Slå på enheten, koppla om till •
standbyläge eller till Eco Power-
standbyläge.

f USB DIRECT 
Uttag för en USB-masslagringsenhet.•

g  PRESET
Gå till föregående/nästa spår på USB-•
enheten.

h - VOL + 
Justera volymen.•
Justera tiden.•

Översikt över huvudenheten

a SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, 
MUSIC)

Välj en ljudeffekt.•

b IR-sensor

c Teckenfönster
Visa aktuell status.•

d AV FRONT  / MP3 LINK 
AV-ingång på framsidan.•
Uttag för extern ljudenhet.•

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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Översikt över fjärrkontrollen

a
Slå på enheten, koppla om till •
standbyläge eller till Eco Power-
standbyläge.
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i SOURCE
Välj en källa.•

j PRESS
Ta loss högtalarna från huvudenheten.•

k DC IN 
Strömuttag.•

l SUBWOOFER OUT 
Subwoofer-utgång.•

m DIGITAL IN  - OPTICAL 
Optisk ljudingång.•

n DIGITAL IN  - COAXIAL 
Koaxial ljudingång.•

o VIDEO OUT 
Uttag för kompositvideoutgång.•

p HDMI IN 1 
HDMI-ingång.•

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

r HDMI IN 2 
HDMI-ingång.•

s HDMI OUT 
HDMI-utgång.•

t AV2 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
AV-ingångar.•
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p MUTE
Stäng av volymen.•

q TIMER
Ställ in larmtid.•

r PROGRAM 
Programmera spår på en USB-enhet.•

s REPEAT 
Välj ett repeterande uppspelningsläge •
för den anslutna USB-enheten.

t DISPLAY 
Välj visningsinformation under •
uppspelning.

u CLOCK
Ställ in klockan.•
Visa klockan.•

v MOVIE SOUND 
Välj en ljudinställning för fi lm.•

w
Stoppa uppspelning.•

x AV 
Välj AV-källa.•

y USB
Välj USB-källa.•

b HDMI
Välj en HDMI-ljudingångskälla.•

c OPT
Välj en optisk ljudingångskälla..•

d Navigeringsknappar
• ALB/PRESET/

Gå till föregående/nästa album (mapp) 
på USB-enheten.

• / , /
Snabbspolning bakåt eller framåt i ett 
spår på USB-enheten.

•
Starta eller pausa USB-uppspelning.

e COAX 
Välj en koaxial ljudingångskälla.•

f  /
Gå till föregående/nästa spår på USB-•
enheten.

g VOL +/- 
Justera volymen.•
Justera tiden.•

h GAME SOUND 
Välj en ljudinställning för spel.•

i MUSIC SOUND 
Välj en equalizer-inställning.•

j DIM
Välj olika nivåer av ljusstyrka för •
bildskärmen.

k SETUP
Aktivera/avaktivera Easylink.•

l SHUF
Spela upp spår på USB-enheten i •
slumpmässig ordning.

m SLEEP
Ställ in insomningstimern.•

n AUDIO SYNC 
Synkronisera ljud och video.•

o SUBW. VOL 
Justera subwoofervolymen.•

SV
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3 Upprepa steg 2 för att sätta fast höger 
högtalare.

Montera stativet

1 Sätt på det medföljande bordsstativet på 
huvudenhetens undersida.

3 Komma igång

Var försiktig

Genom att använda kontrollerna eller justera •
funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här 
handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller 
annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt 
följd.
Om du kontaktar Philips behöver du ange 
modell- och serienumret till apparaten. Modell- 
och serienumret fi nns på apparatens baksida. 
Skriv numren här : 
Modellnummer 
__________________________
Serienr ___________________________

Ansluta högtalare till 
huvudenheten

1 Placera huvudenheten på en mjuk och plan 
yta.

Se till att undersidan är vänd uppåt.•

2 Sätt fast den vänstra högtalaren på 
huvudenhetens vänstra sida.
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Tips

Det är inte nödvändigt att ansluta de gula •
videokontakterna.

Om TV:n har ett SCART-uttag •
ansluter du den medföljande SCART-
omkopplarkabeln till SCART-uttaget 
på TV:n och till  VIDEO OUTPUT-
uttaget på systemet.

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

Tips

Du kan också montera apparaten på väggen.•

Ansluta AV-enheter

Kommentar

Enheterna och anslutningarna i följande instruktioner är •
endast avsedda som referens.
När du ansluter kablar ser du till att färgen på kontakten •
överensstämmer med färgen på uttaget.

Ansluta en TV

Om du ansluter hemmabiosystemet till en TV 
kan du njuta av suveräna ljudprestanda medan 
du tittar på TV.

1 Om TV:n har en digitalutgång ansluter 
du den medföljande koaxialkabeln 
(orange) från TV:n till uttaget  DIGITAL IN
-COAXIAL på systemet.

Du kan också ansluta systemet till TV:n •
genom att använda den medföljande 
AV-kabeln (se bilden nedan).

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
AUDIO OUT
(DIGITAL)

SV
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Ansluta en spelkonsol

Om du ansluter spelkonsolen och TV:n till 
hemmabiosystemet kan du njuta av suveräna 
ljudprestanda när du spelar spel.

1 Anslut systemet till TV:n.  (se ‘Ansluta en TV’ 
på sidan 11)

2 Anslut en MP3 Link-kabel (medföljer inte) 
till AV FRONT-uttaget på systemet och till 
AV OUT-uttaget på spelkonsolen.

Om TV:n är ansluten till en •
digitaldekoder (för att konvertera 
analoga signaler till digitala signaler) 
ansluter du den medföljande 
AV-kabeln till AV-utgångarna på 
digitaldekodern och uttagen  AV1 IN
eller AV2 IN.

Ansluta en DVD-spelare

Om du ansluter DVD-spelaren och TV:n till 
hemmabiosystemet kan du njuta av suveräna 
ljudprestanda när du tittar på DVD-fi lmer.

a Anslut systemet till TV:n.  (se ‘Ansluta en 
TV’ på sidan 11)

b Anslut den medföljande AV-kabeln till 
uttagen AV1 IN  eller  AV2 IN  på systemet 
och till  AV OUT -uttagen på DVD-spelaren.

Du kan också först ansluta den •
medföljande AV-omkopplarkabeln 
till AV FRONT-uttaget. Anslut sedan 
AV-kabeln till AV-uttagen på DVD-
spelaren.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Ansluta enheter med HDMI-
funktioner

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) är 
ett digitalt gränssnitt som kan användas för både 
ljud- och bildöverföring via en enda kabel. Om 
du ansluter din HDMI-kompatibla DVD-spelare 
och TV till hemmabiosystemet kan du titta på 
DVD-skivor eller Blu-ray-skivor med HD-
innehåll (High-Defi nition). Den här anslutningen 
ger bäst bildkvalitet.

Kommentar

Vissa TV-apparater har inte funktioner för HDMI-•
ljudöverföring.

1 Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till 
HDMI OUT-uttaget på DVD-spelaren och 
till uttaget HDMI IN 1 eller HDMI IN 2 på 
systemet.

2 Anslut en annan HDMI-kabel (medföljer 
inte) till HDMI OUT-uttaget på systemet 
och till HDMI IN-uttaget på TV:n.

Om TV:n endast har en DVI-anslutning •
(Digital Visual Interface) ansluter du 
den via en HDMI-/DVI-adapter. För att 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI OUTHDMI IN 2

TV

Du kan ansluta AV-utgångarna på •
spelkonsolen till uttagen  AV1 IN eller 
AV2 IN på systemet.

Du kan också först ansluta den •
medföljande AV-omkopplarkabeln 
till AV FRONT-uttaget. Anslut sedan 
AV-kabeln till AV-uttagen på DVD-
spelaren.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Var försiktig

Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen •
motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller 
undersidan av produkten.
Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort •
nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. 
Dra aldrig i sladden.

Kommentar

Innan du ansluter nätströmmen ser du till att alla andra •
anslutningar har gjorts.

1 Anslut den ena änden av nätsladden till 
uttagen DC IN och SUBWOOFER OUT
på huvudenheten.

2 Anslut den andra änden till vägguttaget.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

lösningen ska fungera krävs en extra 
ljudanslutning.

3 Tryck på  HDMI och välj HDMI 1 eller 
HDMI 2.

Ansluta koaxiala enheter

Hemmabiosystemet kan avkoda digitala 
ljudsignaler. Du kan ansluta systemet till en 
digital förstärkare eller mottagare.

1 Anslut den medföljande koaxialkabeln 
till COAXIAL-uttaget på systemet och 
till COAXIAL/DIGITAL-utgången på den 
anslutna enheten.

Du kan ansluta en optisk kabel •
(medföljer inte) till OPTICAL-uttaget
på systemet och till COAXIAL/
DIGITAL-utgången på den anslutna 
enheten.

Tips

Du kan ansluta alla enheter till hemmabiosystemet •
samtidigt.

Ansluta strömmen

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

DIGITAL OUT

Amplifier
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Slå på

1 Tryck på  .
Enheten byter till senast valda källa.»

• Växla till standbyläge:

1 Tryck på  .
  Klockan visas (om den är inställd).»

Klockan visas (om den är inställd).
• Växla till Eco Power-standbyläge:

1 Tryck på   i mer än 3 sekunder.
Belysningen i teckenfönstret släcks.»

Den blå Eco Power-indikatorn tänds.»

Ställa in klockan

1 I standbyläge håller du ned  CLOCK för att 
öppna klockinställningsläget.
» Klockan visas och timsiffrorna börjar 

blinka.

2 Tryck på  + VOL - för att ställa in timmarna.

3 Bekräfta genom att trycka på  CLOCK.
Minutsiffrorna börjar blinka.»

4 Tryck på  + VOL - för att ställa in minuterna.

5 Tryck på  CLOCK för att bekräfta 
klockinställningen.

Förbereda fjärrkontrollen

Var försiktig

Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, •
solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika •
märken eller typer av batterier.
Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur •
fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.

Kommentar

Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.•
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

1 Öppna batterifacket.

2 Sätt i 2 batteri av typen AAA med polerna 
(+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

SV
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Aktivera Easylink

EasyLink använder HDMI CEC-
industristandardprotokoll (Consumer 
Electronics Control) för att dela funktioner med 
alla HDMI CEC-kompatibla enheter via HDMI. 
Det innebär att de anslutna enheterna kan styra 
varandra med en enda fjärrkontroll.

Kommentar

EasyLink (HDMI CEC) är endast tillämpligt enligt vissa •
kriterier. Villkoren kan variera mellan olika produkter. 
Kontakta återförsäljaren för information.
Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla •
HDMI CEC-enheter.

1 Tryck på  SETUP i mer än 3 sekunder.
Easylink On visas.»

Om du vill avaktivera Easylink håller du »
SETUP intryckt tills Easylink Off visas.
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» [REPEAT] (upprepa): spela upp aktuellt 
spår upprepade gånger.

» [REPEAT ALL] (upprepa alla): spela 
upp alla spår upprepade gånger.

2 Om du vill återgå till normal uppspelning 
trycker du på  REPEAT tills den valda 
funktionen inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

1 Tryck på  SHUF.
Alla spår spelas upp slumpmässigt.»

2 Om du vill återgå till normal uppspelning 
trycker du på  SHUF på nytt.

Tips

Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning •
kan inte aktiveras samtidigt.

Programmera spår

Du kan ställa in uppspelningsordningen för 
spåren. Du kan lagra upp till 20 spår.

1 I stoppläget trycker du på  PROGRAM för 
att aktivera programmeringsläget.
» [01 P-00] visas.

2 Tryck på  ALB/PRESET/  och välj det 
album där spåret fi nns.

3 Tryck på  /  och välj ett spårnummer 
som ska programmeras och tryck därefter 
på PROGRAM för att bekräfta.
» [P-X] visas, där X är den aktuella 

positionen i programmet.

4 Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och 
lagra alla spår som ska programmeras.

5 Tryck på   och spela upp de 
programmerade spåren.

Om du vill radera programmeringen •
trycker du på  PROGRAM i stoppläge.

4 Uppspelning

Spela upp från USB

Kommentar

• Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbar musik. 
(se ‘USB-uppspelningsinformation’ på sidan  21)

1 Öppna luckan på framsidan.

2 Sätt i USB-enhetens kontakt i   uttaget.

3 Tryck på  USB och välj USB-källa.
Det totala antalet spår visas.»

4 Tryck på  ALB/PRESET/  och välj en 
mapp.

5 Tryck på  /  och välj en fi l.

6 Tryck på   när du vill starta 
uppspelningen. 

Under uppspelning håller du•  eller 
 intryckt om du vill snabbsöka bakåt 

eller framåt.
Tryck på  •  om du vill pausa eller 
återuppta uppspelningen.

Repetera uppspelning

1 Under uppspelning trycker du på  REPEAT
upprepade gånger för att välja:

SV



17

Spela anslutna AV-enheter

Kommentar

• Se till att du har gjort de nödvändiga AV-anslutningarna. 
(se ‘Ansluta AV-enheter’ på sidan  11)

1 Tryck på  AV, HDMI eller COAX/OPT och 
välj en AV-källa.
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Välja equalizer-inställningar

1 Under USB-uppspelning trycker du på 
MUSIC SOUND upprepade gånger för att 
välja:
• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (klassiskt)
• [NORMAL] (normal)

Ljud av

1 Under uppspelning trycker du på  MUTE
för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Aktivera ljudsynkronisering

 Om videosignalen som skickas till TV:n är 
långsammare än ljudströmmarna kan du 
synkronisera ljudet och bilden genom att 
fördröja ljudutgången.

1 Tryck på  AUDIO SYNC fl era gånger och 
välj fördröjningstid: 10, 20, 30 ...100, 110 
...190, 200.

Om du vill avaktivera •
ljudsynkroniseringen trycker du på 
AUDIO SYNC fl era gånger och väljer 
OFF.

5 Justera 
volymnivån och 
ljudeffekten

Justera volymnivån

1 Under uppspelning trycker du på  VOL +/-
för att öka/sänka ljudnivån.

Justera subwoofervolymen

1 Justera subwoofervolymen genom att 
trycka på  SUBW. VOL.

Välja en ljudeffekt

Kommentar

Du kan inte använda olika ljudeffekter samtidigt.•

Välja en ljudeffekt för spel

1 Under uppspelning trycker du på  GAME
SOUND upprepade gånger för att välja:
• [SHOOTING] (skjutspel)
• [SPORT] (sport)
• [RACING] (racing)
• [ARCADE] (arkad)
• [NORMAL] (normal)

Välja en ljudeffekt för fi lm

1 Under uppspelning trycker du på  MOVIE 
SOUND upprepade gånger för att välja:
• [DRAMA] (drama)
• [SCIENCE FICTION] (science 

fi ction)
• [ACTION] (action)
• [CONCERT] (konsert)
• [NORMAL] (normal)
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6 Fler funktioner i 
hemmabiosyste-
met

Ställa in timern

Hemmabiosystemet kan slås på automatiskt vid 
en förinställd tidpunkt.

1 Kontrollera att klockan går rätt.

2 Håll  TIMER nedtryckt i standbyläge.
Timern visas och timsiffrorna börjar »
blinka.

3 Tryck på  + VOL - för att ställa in timmarna.

4 Bekräfta genom att trycka på  TIMER.
Minutsiffrorna börjar blinka.»

5 Tryck på  + VOL - för att ställa in minuterna.

6 Bekräfta genom att trycka på  TIMER.
Lägesindikatorn börjar blinka.»

7 Tryck på  + VOL - och välj [ON] (på).
En klockikon visas i fönstret.»

Systemet slås automatiskt på när den »
inställda tiden inträffar och kopplar 
över till USB-läge.

Om du vill avaktivera larmtiden »
upprepar du stegen ovan och väljer 
läget [OFF] (av).

Ställa in insomningstid

1 När systemet är aktiverat trycker du på 
SLEEP fl era gånger för att välja tidsperiod (i 
minuter).

Systemet stängs av automatiskt vid den »
valda tidpunkten.
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Förstärkare
Nominell uteffekt.  180 W + 120 W 

RMS
Frekvensomfång  20 - 20 000 Hz
Signal/brusförhållande  > 65 dB
AV1, 2 ingångar  1,0 V RMS 20 kohm
AV-ingång på framsidan  1,0 V RMS 20 kohm
Koaxialingång  1 V RMS 75 ohm
Total harmonisk 
distorsion

< 1 %

V/H högtalare
Högtalarimpedans  3 ohm (mediant) + 3 

ohm (tweeter)
Högtalarelement  1,5” mediant + 1,5” 

tweeter
Känslighet  > 82 dB/m/W

Subwoofer
Högtalarimpedans  3 ohm* subwoofer
Högtalarelement   6,5” subwoofer
Känslighet  >78 dB/m/W

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:
USB-fl ashminnesenhet (USB 2.0 eller •
USB 1.1)
USB-fl ash-spelare (USB 2.0 eller USB •
1.1)
Minneskort (en extra kortläsare •
behövs för att det ska fungera med 
hemmabiosystemet)

7 Produktinforma-
tion

Kommentar

Produktinformationen kan komma att ändras utan •
föregående meddelande.

Produktinformation

Allmän information
Nätström  220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid 
användning

70 W

Effektförbrukning i 
standbyläge

< 10 W

Effektförbrukning i Eco 
Power-standbyläge

< 1 W

USB Direct  Hög hastighet ver 1.1
Mått (B x H x D)
Huvudenhet och 
högtalare
Subwoofer

800 x 90 x 95 mm

180 x 330 x 340 mm
Vikt
Med förpackning
Huvudenhet och 
högtalare
Subwoofer

9,5 kg
1,8 kg

5,2 kg
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Format som kan användas:
USB- eller minnesfi lformat FAT12, •
FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 
byte)
MP3-bithastighet•
(dataöverföringshastighet): 32–320 
kbit/s och variabel bithastighet
WMA v9 eller tidigare•
Kapslade kataloger upp till max. 8 •
nivåer
Antal album/mappar: max. 99•
Antal spår/titlar : max. 999•
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal •
längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:
Tomma album: ett tomt album är •
ett album som inte innehåller MP3-/
WMA-fi ler och som därför inte visas i 
teckenfönstret.
Format som inte kan hanteras hoppas •
över. Word-dokument (.doc) och 
MP3-fi ler med fi lnamnstillägget .dlf 
ignoreras och spelas inte upp.
AAC-, WAV-, PCM-ljudfi ler•
DRM-skyddade WMA-fi ler (.wav, .m4a, •
.m4p, .mp4, .aac)
WMA-fi ler i förlustfria format•
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USB-enheten kan inte hanteras
USB-enheten är inte kompatibel med •
systemet. Försök med en annan.

Timern fungerar inte
Ställ in klockan rätt.•
Slå på timern.•

Klock-/timerinställningen har raderats
Strömmen har stängts av eller också har •
strömsladden kopplats från. 
Återställ klockan/timern.•

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.
Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. •
Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
Kontrollera om de anslutna enheterna •
är HDMI-kompatibla. Om de inte är det 
kanske inte ljud-/videosignalen sänds ut.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.
Det kanske inte hörs något ljud om den •
anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel 
eller endast är DVI-kompatibel.

8 Felsökning

Varning

Ta aldrig bort höljet från apparaten. •

Försök aldrig att utföra några reparationer på 
egen hand. Då upphör garantin att gälla. 
Om det uppstår problem vid användningen av 
apparaten bör du kontrollera nedanstående 
punkter innan du begär service. Om problemet 
kvarstår går du till Philips webbplats www.
philips.com/welcome. När du kontaktar Philips 
bör du ha både apparaten samt modell- och 
serienumret till hands.
Ingen ström

Kontrollera att nätadaptern på •
huvudenheten är ordentligt ansluten.
Kontrollera att det fi nns ström i nätuttaget.•

Inget ljud.
Justera volymen.•
Kontrollera att högtalarna är anslutna på •
rätt sätt.
Om du inte hör något ljud i USB-läget ser •
du till att du har anslutit en USB-enhet som 
innehåller uppspelningsbar musik.
Om du inte hör något ljud i AV-läget ser •
du till att du har anslutit AV-enheterna till 
systemet på rätt sätt.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
Innan du trycker på någon funktionsknapp •
väljer du först källa med fjärrkontrollen.
Minska avståndet mellan fjärrkontrollen •
och systemet.
Sätt i batterierna med polerna (+/–) åt •
rätt håll.
Byt batteri.•
Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på •
framsidan av systemet.

Kan inte visa vissa fi ler i USB-enheten
Antalet mappar eller fi ler i USB-enheten •
har överskridit angiven gräns. Detta är inte 
ett fel.
Filernas format kan inte hanteras.•
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Montera huvudenheten och 
högtalarna

Var försiktig

Hitta en lämplig monteringsplats genom att göra de •
nödvändiga fysiska och trådlösa anslutningarna.
Montera huvudenheten och högtalarna endast på en •
stabil betong- eller gipsvägg!

Du kan använda det medföljande fästet till att 
montera huvudenheten och högtalarna på 
väggen.

1 Placera fästet på den plats du valt 
på väggen. Märk upp placeringen för 
borrhålen med en blyertspenna.

2 Borra hålen enligt markeringarna.

9 Bilaga

Montera på väggen

Var försiktig

Risk för produktskada! Innan du monterar produkten på •
väggen bör du alltid rådfråga kvalifi cerad personal.
Risk för personskada! Se till att inga gas-, vatten- eller •
elledningar skadas när du borrar hålen.

Vad fi nns i det medföljande 
monteringspaketet

1 x väggmonteringsfäste för huvudenheten och 
högtalarna

4 x skruvar

Dessutom behöver du:

Elektrisk borr•
Skruvmejsel•
Blyertspenna•
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3 Sätt fast två av de medföljande skruvarna 
i hålen men lämna 5 mm mellan 
skruvhuvudet och väggen.

4 Sätt fast väggmonteringsfästet på 
huvudenheten med två av de medföljande 
skruvarna.

5 Haka fast huvudenheten och högtalarna.
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