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s1  Aviso importante

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar 
o produto. Se o produto for danificado devido 
a utilização por incumprimento das instruções, a 
garantia será anulada.

Ajuda e suporte

Disponibilizamos vários recursos para os nossos 
utilizadores em www.philips.com/welcome. No site, 
poderá:
•	 Transferir	o	Manual	do	Utilizador	e	o	Guia	de	

Início Rápido
•	 Assistir	a	tutoriais	em	vídeo	para	alguns	

modelos de produtos
•	 Encontrar	respostas	para	perguntas	comuns
•	 Enviar	perguntas	por	e-mail
•	 Falar	por	chat	com	o	serviço	de	suporte	
Siga as instruções no website, selecione o idioma e 
depois introduza o número do modelo do produto 
que adquiriu.
Se preferir, procure a assistência técnica em seu 
país.  Antes de entrar em contacto connosco, anote 
o modelo e o número de série do produto. Essas 
informações estão na parte inferior ou na parte 
traseira do produto.

Segurança

Riscos de choque elétrico e incêndio.
•	 Antes	de	modificar	as	ligações,	desligue	

da tomada todos os dispositivos a serem 
manipulados.

•	 Nunca	exponha	o	equipamento	ou	os	seus	
acessórios a chuva ou água. Nunca coloque 
recipientes contendo líquido (p.ex. vasos 
de plantas) próximo do produto. Se algum 
líquido for entornado dentro do equipamento, 
desligue-o	da	rede	elétrica	imediatamente	
e procure a assistência técnica para que 
verifiquem o equipamento antes de voltar a 
usá-lo.

•	 Nunca	coloque	o	equipamento	ou	os	
acessórios próximo de chamas abertas ou 
outras fontes de calor, incluindo a luz solar 
direta.

•	 Nunca	introduza	objetos	nas	entradas	de	
ventilação outras aberturas do produto.

•	 Se	o	equipamento	for	desligado	na	tomada	
ou de um adaptador, o dispositivo desligado 
continuará pronto para utilização.

•	 Nunca	exponha	as	baterias	(pilhas	individuais	
ou a bateria interna) a fontes de calor 
excessivo como luz solar direta ou chama 
aberta.

•	 Desligue	o	equipamento	da	tomada	quando	
houver tempestades com raios.

•	 Ao	desligar	a	tomada,	puxe	sempre	a	tomada,	
nunca o cabo.

Riscos de curto circuito e incêndio.
•	 A	identificação	e	as	especificações	da	soundbar	

estão numa etiqueta na parte inferior ou na 
parte traseira do produto.

•	 Antes	de	ligar	o	equipamento	na	tomada,	
verifique se a voltagem da rede elétrica 
corresponde à voltagem indicada na parte 
inferior ou na parte traseira do produto. Se 
as voltagens forem incompatíveis, não ligue o 
equipamento.

Isso pode causar lesões corporais ou danificar o 
equipamento.
•	 Se	for	montado	em	uma	parede,	o	

equipamento deve ser bem fixado à parede 
de acordo com as instruções de instalação. Use 
apenas o suporte de montagem fornecido com 
o equipamento.  A montagem incorreta em 
parede pode causar acidentes, lesões ou danos 
materiais. Se tiver alguma duvida, procure a 
assistência técnica local.

•	 Nunca	coloque	o	equipamento	ou	quaisquer	
outros objetos sobre os cabos de alimentação 
ou outros equipamentos elétricos.

•	 Se	o	equipamento	tiver	sido	transportado	em	
temperaturas	inferiores	a	5º	C,	desembale-o	e	
espere que ele atinja a temperatura ambiente 
antes	de	ligá-lo	à	tomada.

•	 Alguns	componentes	do	equipamento	são	
feitos de vidro. Manuseie o equipamento com 
cuidado para evitar lesões e danos corporais.

http://www.philips.com/welcome
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Risco de sobreaquecimento.
•	 Nunca	instale	este	equipamento	em	espaços	

confinados. Deixe pelo menos 10 cm de 
espaço em torno do produto para permitir 
a ventilação. Nunca deixe que as entradas de 
ventilação sejam cobertas por cortinas ou 
outros objetos.

Riscos de contaminação.
•	 Nunca	misture	pilhas	de	tipos	diferentes	(p.ex.	

gastas e novas ou ácidas e alcalinas).
•	 CUIDADO	As	pilhas	podem	explodir	se	forem	

trocadas	incorretamente.	Troque-a	apenas	por	
outra do mesmo tipo ou equivalente.

•	 Retire	as	pilhas	se	estiverem	descarregadas	ou	
se for passar muito tempo sem usar o controlo 
remoto.

•	 As pilhas contêm substâncias químicas e 
precisam ser eliminadas de maneira apropriada.

Risco de engolir as pilhas.
•	 O	equipamento	ou	o	controlo	remoto	podem	

conter pilhas do tipo botão, que podem ser 
engolidas. Mantenha estas pilhas sempre fora 
do alcance de crianças. Se forem engolidas, 
estas pilhas podem causar lesões graves ou até 
matar. Em apenas duas horas após a ingestão, 
podem ocorrer graves queimaduras internas.

•	 Se	achar	que	alguma	pilha	foi	engolida	ou	
introduzida em qualquer parte do corpo, 
procure atendimento médico imediatamente.

•	 Ao	trocar	as	pilhas,	mantenha	todas	as	pilhas	
(novas ou usadas) fora do alcance de crianças. 
Ao terminar, verifique se o compartimento de 
pilhas está bem fechado.

•	 Se	não	for	possível	fechar	o	compartimento	
de	pilhas,	pare	de	usar	o	produto.	Mantenha-o	
fora do alcance de crianças e entre em com o 
fabricante.

Este equipamento é classificado como de Classe 2, 
possui isolamento duplo e não possui ligação à terra 
de proteção.

Cuidados com o equipamento

Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o 
equipamento.

Considerações ambientais

Eliminação de produtos e pilhas gastas

O seu produto foi projetado e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto indica que o mesmo está 
sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/UE.

Este símbolo indica que o produto contém sujeitas à 
Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser 
descartadas no lixo doméstico comum.  
Informe-se	sobre	o	sistema	de	recolha	seletiva	
disponível na sua localidade para produtos 
eletrónicos e baterias. Siga toda a legislação local 
e nunca elimine este produto ou a sua bateria no 
lixo doméstico comum. A eliminação apropriada de 
produtos e pilhas gastas ajuda a evitar malefícios 
para o meio ambiente e a saúde humana.

Modo de retirar as pilhas descartáveis
Para retirar as pilhas descartáveis, consulte a seção 
sobre instalação de pilhas.
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exigida pelo FCC e pela IC 
(apenas Canadá e EUA)

INFORMAÇÕES DO FCC
Advertência:
•	 Este	equipamento	deve	ser	instalado	e	usado	

mantendo uma distância de pelo menos 20 cm 
entre a fonte de calor e o corpo do utilizador.

•	 A	realização	de	alterações	ou	modificações	
sem aprovação expressa da entidade 
responsável pelo cumprimento das normas 
poderá extinguir o direito do utilizador de usar 
o equipamento. 

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado 
e considerado compatível com os limites para 
um dispositivo digital de Classe B segundo a 
Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram 
concebidos para proporcionar proteção aceitável 
contra interferências prejudiciais em instalações 
residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode 
irradiar energia de radiofrequência. Se não for 
instalado corretamente e utilizado de acordo com 
as instruções, pode criar interferências capazes 
de prejudicar radiocomunicações. Contudo, 
não se pode garantir que não haverá nenhuma 
interferência numa instalação específica. Se este 
equipamento não causar interferências prejudiciais 
na recepção de sinais de rádio e televisão, o que 
pode ser determinado ligando e desligando o 
equipamento, o utilizador deve procurar tentar 
corrigir a interferência adotando uma ou mais das 
seguintes medidas:

•	 Reposicionar	ou	reorientar	a	antena	
receptora.

•	 Aumentar	a	distância	que	separa	o	
equipamento e o receptor.

•	 Ligar	o	equipamento	a	uma	tomada	
noutro circuito que não aquele ao qual o 
receptor está ligado.

•	 Consultar	o	revendedor	ou	um	técnico	
experiente de rádio e televisão para obter 
ajuda.

O equipamento contém radiotransmissores e 
receptores que atendem às RSS de isenção de 
licença do órgão canadense Innovation, Science 
and Economic Development Canada. Sua operação 
estará sujeita a duas condições:
1 o equipamento não pode causar interferências;
2 o equipamento precisa tolerar qualquer 

interferência, incluindo interferências que 
possam causar funcionamento indesejado do 
equipamento.

Cumprimento de normas 
técnicas

Este produto está de acordo com as normas de 
interferência de radiofrequência estipuladas pela 
União Europeia.
A MMD Hong Kong Holding Limited declara que 
este produto cumpre os requisitos essenciais e 
outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/
UE. 
A Declaração de Conformidade está disponível em 
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com
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2  Descrição da 
soundbar

Parabéns por adquirir um produto Philips. Para 
obter todos os benefícios que a Philips oferece, 
registe a sua soundbar no link www.philips.com/
welcome.

A soundbar

A soundbar possui os seguintes componentes:

    

 Sensor do controlo remoto

 Indicador de modo de espera
Acende quando a soundbar está no modo de 
espera.

 LED indicador da soundbar
•	 Aux/USB: Acende quando a soundbar está 

a utilizar a fonte de sinal Aux. Pisca quando 
a soundbar está a utilizar a fonte de sinal 
USB.

•	 BT: Acende quando a soundbar está a 
utilizar a fonte de sinal Bluetooth.

•	 Optical: Acende quando a soundbar está a 
utilizar a fonte de sinal óptica.

•	 HDMI (ARC): Acende quando a soundbar 
está a utilizar a fonte de sinal HDMI ARC.

 Fonte de sinal
Seleciona a fonte de sinal

	Vol+ e Vol- (botões de volume)
Aumenta ou diminui o volume

	  Liga/desliga e espera 
Liga	a	soundbar	ou	coloca-a	no	modo	de	espera

Subwoofer sem fios

O subwoofer sem fios possui os seguintes 
componentes:

   

	Entrada AC~
Ligação de entrada de energia.

	Botão PAIR
Coloca o subwoofer no modo de 
emparelhamento

 Indicador do subwoofer
•	 O	indicador	acende	quando	a	energia	é	

ligada.
•	 Enquanto	o	subwoofer	está	a	emparelhar	

com a soundbar, o indicador pisca em 
laranja rapidamente.

•	 Quando	o	emparelhamento	está	
concluído, o indicador acende em laranja 
constante.

•	 Se	o	emparelhamento	não	for	realizado,	o	
indicador pisca em laranja lentamente.

Controlo remoto

O controlo remoto possui os seguintes componentes:

  Liga/desliga e espera
Liga	a	soundbar	ou	coloca-a	no	modo	de	espera

  Mudo
Desliga ou liga o som.

  /  Anterior/próximo
Passa para a próxima faixa.(ligações USB ou 
BT).

http://www.philips.com/welcome
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A soundbar possui as seguintes entradas de entrada:

  



	AC~
Ligação de entrada de energia. 

	AUX
Entrada de áudio de 3,5 mm (p.ex. para leitor 
MP3)

  USB:
•	 Entrada	de	áudio	de	dispositivo	USB	ligado.
•	 Atualização	do	software	interno	do	

produto. 

 HDMI (ARC)
Entrada HDMI para sinal de TV. 

	OPTICAL
Entrada óptica para TV ou outro dispositivo 
digital.

	Parafusos de montagem na parede

  Play/Pausa
Inicia, pausa ou continua a música (modo USB 
ou BT).

	Vol+ e Vol- (botões de volume)
Aumenta ou diminui o volume

	Seleção de fonte de sinal
AUX: Seleciona o plugue de 3,5 mm (p.ex. 
MP3 player) como fonte de sinal.

BT/PAIR: Seleciona a ligação Bluetooth como 
fonte de sinal. Pressione continuamente para 
ligar o emparelhamento no modo Bluetooth 
ou para desligar um dispositivo Bluetooth 
emparelhado. 

OPTICAL: Seleciona a entrada óptica como 
fonte de sinal.

HDMI (ARC) Seleciona a entrada HDMI ARC 
como fonte de sinal.

USB: Seleciona USB como fonte de sinal. 

	EQ
Escolhe uma configuração de equalizador.

















8

Cuidados com as pilhas
•	 Se	for	passar	mais	de	um	mês	sem	usar	o	

controlo remoto, retire as pilhas para evitar 
derrames.

•	 Se	as	pilhas	verterem,	limpe	o	líquido	do	
compartimento de pilhas e coloque pilhas 
novas.

•	 Nunca	utilize	pilhas	diferentes	das	especificadas	
no manual.

•	 Nunca	aqueça	ou	desmonte	as	pilhas.
•	 Nunca	coloque	as	pilhas	no	fogo	ou	na	água.
•	 Nunca	transporte	ou	armazene	as	pilhas	junto	

com outros objetos metálicos. Caso contrário, 
as	pilhas	podem	entrar	em	curto-circuito,	
derramar líquido ou explodir.

•	 Nunca	tente	recarregar	pilhas	que	não	sejam	
recarregáveis.

Posicionamento da soundbar

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro  
(3 pés) da soundbar e a 10 cm da parede.
Para obter os melhores resultados, coloque o 
subwoofer na posição mostrada abaixo.

10 cm/4"

1 m/3 pés

Preparação do controlo remoto

•	 O	controlo	remoto	permite	comandar	a	
soundbar remotamente.

•	 Mesmo	que	esteja	no	alcance	da	soundbar	
(6 m, ou 19,7 pés), o controlo remoto pode 
não funcionar se houver objetos entre ele e a 
soundbar.

•	 Se	for	usado	próximo	a	outros	equipamentos	
que produzem raios infravermelhos ou de 
outros controlos remotos, o controlo remoto 
ou os outros equipamentos podem não 
funcionar corretamente.

Primeira utilização
A soundbar vem com  
uma pilha de lítio CR2025 
pré-instalada.	Retire	a	aba	
protetora para ativar a 
pilha do controlo remoto.

Troca da pilha do controlo remoto
•	 O	controlo	remoto	utiliza	uma	pilha	de	lítio	

CR2025 de 3 V.

1 Empurre a aba ao lado da bandeja da pilha na 
direção da bandeja.

2	 Deslize	a	bandeja	da	pilha	até	retirá-la	do	
controlo remoto.

3 Retire a pilha usada e coloque na bandeja uma 
bateria CR2025, observando a polaridade 
correta	(+	e	-).

4 Recoloque a bandeja da pilha no controlo 
remoto.
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A soundbar pode ser ligada a TVs e a diversas outras 
fontes de sinal.  Após a ligação, a soundbar precisa 
ser configurada. Para saber mais sobre as ligações 
e	acessórios	disponíveis,	consulte	o	Guia	de	Início	
Rápido.

Observação
•	 	A	identificação	e	as	especificações	da	soundbar	

estão numa etiqueta na parte inferior ou na parte 
traseira do produto.

•	 	Antes	de	modificar	as	ligações,	desligue	da	tomada	
todos os dispositivos a serem utilizados.

Ligação HDMI (ARC)

A soundbar suporta HDMI com Audio Return 
Channel (ARC). Se for compatível com HDMI ARC, 
a sua TV pode ser ligada à soundbar através de um 
único cabo HDMI.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Ligue a entrada HDMI OUT (ARC)-TO TV da 
soundbar à saída HDMI ARC da TV.
•	 A	saída	HDMI ARC da TV pode ser 

indicada por outro dístico. Consulte o 
manual da TV para mais informações.

2	 Ligue	a	função	HDMI-CEC	da	TV.	Consulte	o	
manual da TV para mais informações.

Observação
•	 	A	TV	precisa	suportar	HDMI-CEC	e	ARC,	e	ambos	

esses recursos precisam estar ligados.
•	 	Os	procedimentos	de	configuração	de	HDMI-

CEC e ARC variam de TV para TV. Para saber mais 
sobre a função ARC, consulte o manual da TV.

•	 	A	função	requer	cabos	compatíveis	com	HDMI	1.4.

Ligação a entrada óptica

OPTICAL

OPTICAL OUT

1 Ligue a entrada OPTICAL da soundbar à saída 
OPTICAL OUT da TV ou outra fonte de sinal 
utilizando um cabo óptico.
•	 Em	algumas	TVs,	a	saída	óptica	é	assinalada	

pelos dísticos SPDIF ou SPDIF OUT.

Ligação a entrada Aux

•	 Ligue	a	saída	de	auscultadores	da	TV	à	entrada	
AUX da soundbar utilizando um cabo de som 
de 3,5 mm (incluído com a soundbar).

AUX

Fones de ouvido
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AUX

AUDIO OUT

L

R

•	 Ligue	a	saída	de	áudio	da	TV	à	entrada	AUX	
da soundbar.usando um cabo RCA de 3,5 mm 
(não incluído).

Ligação à rede elétrica

•	 A	soundbar	deve	ser	ligada	à	rede	elétrica	
somente depois que todas as outras ligações 
tiverem sido realizadas.

•	 Risco de danos no produto. Verifique se 
a voltagem da rede elétrica corresponde à 
voltagem indicada na parte traseira ou na parte 
inferior do equipamento.

•	 Ligue	o	cabo	de	alimentação	à	entrada	AC~	da	
soundbar e à tomada.

•	 Ligue	o	cabo	de	alimentação	à	entrada	AC~	do	
subwoofer e à tomada.

Emparelhamento do subwoofer

Emparelhamento automático
Ligue a soundbar e o subwoofer à tomada e 
pressione os botões liga/desliga para ligar os dois 
equipamentos. 
O subwoofer e a soundbar ficam emparelhados 
automaticamente.
•	 O	indicador	Pair piscará rapidamente 

enquanto a soundbar estiver a emparelhar 
com o subwoofer.

•	 Quando	o	emparelhamento	estiver	concluído,	
o indicador acenderá de forma constante.

•	 O	botão	Pair	na	parte	traseira	do	subwoofer	
serve apenas para realizar o emparelhamento 
manual.

Emparelhamento manual
Se o subwoofer não produzir nenhum som, 
emparelhe-o	manualmente	com	a	soundbar.

1 Desligue a soundbar e o subwoofer da 
tomada,	aguarde	três	minutos	e	volte	a	ligá-los	
novamente.

2 Pressione PAIR na parte traseira do subwoofer 
e aguarde alguns segundos.  

  O indicador Pair do subwoofer piscará 
rapidamente.

3 Em seguida, pressione  (na soundbar ou no 
controlo remoto) para ligar a soundbar. 
	 	Quando	o	emparelhamento	for	bem-
-sucedido,	o	indicador	Pair do subwoofer 
acenderá continuamente.

4 Se o indicador Pair continuar a piscar, repita as 
etapas 1 a 3.

Dicas
•	 	O	subwoofer	deve	ficar	o	mais	perto	possível	da	

soundbar, e nunca a mais de 6 m de distância.
•	 	Não	deixe	nenhum	objeto	entre	a	soundbar	e	o	

subwoofer.
•	 	Se	a	ligação	sem	fios	voltar	a	falhar,	verifique	se	há	

conflitos ou interferências no local (p.ex. de outros 
dispositivos eletrónicos). Resolva esses problemas 
e repita os procedimentos acima.

•	 	Se	a	soundbar	estiver	ligada	mas	desligada	do	
subwoofer, o indicador POWER da soundbar 
começará a piscar.
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soundbar

A soundbar pode usar ligada a fontes de sinal de 
diversos tipos.

Antes de começar:
•	 Ligue	a	soundbar	de	acordo	com	as	instruções	

do	Guia	de	Início	Rápido	e	do	Manual	do	
Utilizador.

•	 Ligue	a	soundbar	à	fonte	de	sinal	desejada.

Liga/desliga

•	 Ao	ser	ligada	à	rede	elétrica,	a	soundbar	
entrará no modo de espera e o indicador 
STANDBY acenderá.

•	 Pressione	  no controlo remoto para ligar ou 
desligar a soundbar.

•	 Para	desligar	completamente	a	soundbar,	
desligue-a	da	tomada.

•	 Se	estiver	ligada	a	uma	TV	ou	outra	fonte	de	
sinal externa pela entrada AUX, a soundbar 
liga-se	automaticamente	sempre	que	a	fonte	
de sinal for ligada.

Modo de espera

A soundbar entrará automaticamente no modo de 
espera se a fonte de sinal externa passar cerca de 
15 segundos desligada.
•	 Para	desligar	completamente	a	soundbar,	

desligue-a	da	tomada.
•	 Se	não	estiver	a	utilizar	a	soundbar,	desligue-a	

da tomada para poupar energia.

Seleção da fonte de sinal

1 Pressione  na soundbar várias vezes ou 
AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT PAIR ou 
USB no controle remoto para selecionar a 
fonte de sinal. 

 O LED indicador na parte frontal da 
soundbar mostrará a fonte de sinal que 
está sendo utilizada.

•	 Aux / USB: Acende quando a soundbar 
está a utilizar a fonte de sinal Aux. Pisca 
quando a soundbar está a utilizar a fonte 
de sinal USB.

•	 BT: Acende quando a soundbar está 
usando a fonte de sinal Bluetooth.

•	 Optical: Acende quando a soundbar está 
a utilizar a fonte de sinal óptica.

•	 HDMI (ARC): Acende quando a soundbar 
está a utilizar a fonte de sinal HDMI ARC.

Escolha de configuração do 
equalizador

Seleciona uma configuração de equalizador 
predefinida e própria para o conteúdo a ser exibido.

1 Pressione EQ no controlo remoto para 
selecionar uma configuração de equalizador. 

 Os LEDs na parte superior da soundbar 
acenderão durante 0,5 segundo para 
indicar que o sistema está no modo de 
seleção	EQ.

 Os LEDs acenderão dependendo do 
modo	EQ	escolhido:

•	 • Filme
Recomendado para assistir filmes

•	 • • Música
Recomendado para ouvir música

•	 • • • Notícias
Recomendado para ouvir notícias

 Pressione o botão EQ para selecionar o 
modo desejado.
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Ajuste de volume

1 Ajuste o volume utilizar os botões Vol + e Vol-.
•	 Para	desligar	a	soundbar,	pressione	 .
•	 Para	voltar	a	ligar	o	som,	pressione	  

novamente ou Vol+ e Vol-.
Observação: Enquanto o volume é ajustado, o LED 
indicador	pisca	rapidamente.	Quando	o	volume	
atinge o máximo ou o mínimo, o LED indicador 
passa a piscar devagar.

Funcionamento com sinal 
Bluetooth

Se for ligada a um dispositivo Bluetooth (p.ex. 
iPad, iPhone, iPod touch, dispositivo Android ou 
computador portátil), a soundbar poderá ser 
utilizada para ouvir os ficheiros de áudio gravados 
no dispositivo.

Material necessário:
•	 Um	dispositivo	Bluetooth	versão	4.2	ou	superior	

e EDR que suporte os perfis A2DP e AVRCP.
•	 A	soundbar	consegue	detetar	sinais	Bluetooth	a	

uma distância de cerca de 10 metros (30 pés).

1 Pressione  na soundbar várias vezes ou BT 
no controlo remoto para colocar a soundbar 
no modo Bluetooth.

  O LED indicador Bluetooth piscará.

2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo fonte 
de sinal (seguindo as instruções do manual do 
dispositivo) e selecione PHILIPS HTL3320 
para	ligá-lo	à	soundbar.

  Enquanto a ligação é realizada, o LED 
indicador da soundbar piscará em azul.

3 Espere que a soundbar emita uma mensagem 
de voz.

	 	Se	a	ligação	for	bem-sucedida,	o	LED	
indicador Bluetooth ficará aceso 
continuamente.

4 Selecione o conteúdo que deseja ouvir no 
dispositivo Bluetooth.
•	 Se	o	telefone	tocar,	a	música	será	

interrompida.	Quando	a	chamada	terminar,	

a música continuará.
•	 Se	o	dispositivo	Bluetooth	suportar	perfis	

AVRCP, use os botões  e  do 
controlo remoto para navegar pelas faixas 
ou  para pausar ou continuar a música.

5 Para desligar o Bluetooth, selecione outra fonte 
de sinal.
•	 Quando	a	soundbar	regressar	ao	

modo Bluetooth, a ligação Bluetooth 
permanecerá ativa.

Observação
•	 	A	transmissão	do	sinal	pode	ser	prejudicada	por	

obstáculos entre o dispositivo e a soundbar, tais 
como paredes, objetos metálicos que cubram o 
dispositivo ou outros dispositivos próximos que 
funcionem na mesma frequência de rádio.

•	 	Para	ligar	outro	dispositivo	Bluetooth	à	soundbar,	
pressione BT/PAIR no controlo remoto até 
desligar o dispositivo Bluetooth ligado à soundbar.

Funcionamento com as 
entradas AUX, OPTICAL e 
HDMI ARC

Ligue a soundbar a uma TV ou outra fonte de sinal 
de áudio.

1 Selecione a fonte de sinal desejada 
pressionando  na soundbar várias vezes 
ou AUX, OPTICAL, HDMI ARC no controlo 
remoto.

2 Ligue o dispositivo a ser utilizado como fonte 
de sinal.

3 Pressione os botões de volume (+ e -) para 
ajustar o volume.
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Dicas
•	 	Se	a	soundbar	não	produzir	som	e	o	LED	indicador	

começar a piscar quando as entradas OPTICAL 
ou HDMI ARC estiverem a ser utilizadas, pode ser 
necessário ativar as saídas PCM ou Dolby Digital 
da fonte de sinal (p.ex. TV ou aparelho de DVD ou 
Blu-ray).

Funcionamento com entrada 
USB

A soundbar pode utilizar dispositivos USB (p.ex. 
leitor MP3 e memórias flash) como fontes de sinal.

1 Introduza o dispositivo USB.

2 Pressione Source várias vezes na soundbar 
ou USB no controlo remoto para selecionar a 
entrada USB.

3 Para comandar a música, utilize os seguintes 
botões:

Botão Ação
Inicia, pausa ou continua a música

 / Passa para a próxima faixa.

Dicas
•	 	A	soundbar	suporta	dispositivos	USB	com	até	 

32	GB	de	memória.
•	 	Os	formatos	suportados	são	MP3,	WAV	e	WMA.
•	 	Características	da	porta	USB:	5V	 , 500 mA.

5  Montagem na 
parede

Observação
•	 	A	montagem	incorreta	na	parede	pode	causar	

acidentes, lesões ou danos materiais. Se tiver 
alguma dúvida, procure a assistência técnica local.

•	 	Antes	de	montar	a	soundbar	na	parede,	verifique	
se a parede é resistente para suportar o peso da 
soundbar.

•	 	Não	é	preciso	retirar	os	pés	de	borracha	da	parte	
inferior	da	soundbar	antes	de	montá-la	na	parede.	
Se forem retirados, os pés de borracha não podem 
ser recolocados.

Comprimento e diâmetro dos parafusos
Dependendo da forma como a soundbar for 
fixada à parede, verifique se os parafusos utilizados 
possuem comprimento e diâmetro apropriados.

3,5 a 4 mm

4 mm

> 25 mm

A	ilustração	do	Guia	de	Início	Rápido	mostra	como	
montar a soundbar na parede:
1)  Faça dois furos na parede.
2)  Fixe os parafusos na parede usando buchas.
3)  Pendure a soundbar nos parafusos de fixação.
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6  Especificações 
técnicas

Observação
•	 	As	especificações	e	o	design	do	produto	estão	

sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Bluetooth
•	 Perfis	Bluetooth:	A2DP	e	AVRCP
•	 Versão	Bluetooth:	4.2	+	EDR
•	 Faixa	de	frequência	e	potência	de	saída:	 

2402 MHz a 2480 kHz / ≤ 5 dB
•	 Intervalo	de	frequência	sem	fios	2.4G:	 

2400 a 2483 MHz
•	 Potência	máxima	de	transmissão	sem	fios	2.4G:	

6 dBm

Soundbar
•	 Entrada	de	energia:	100	a	240 V~	50/60	Hz
•	 Potência	máxima	dos	altifalantes:	 

25 W × 4 e 50 W × 2
•	 Consumo	de	energia:	25	W
•	 Consumo	de	energia	no	modo	de	espera:	 

< 0,5 W
•	 USB:	5	V	  500 mA
•	 Resposta	de	frequência:	120	Hz	a	20	KHz
•	 Sensibilidade	da	entrada	AUX:	500	mV
•	 Impedância	dos	altifalantes:	8	Ω	×	2	e	4	Ω
•	 Dimensões	(L	×	A	×	P):	950	×	67,3	×	81,7	mm
•	 Peso:	2,2	kg
•	 Temperatura	de	funcionamento:	0°C	a	45°C

Subwoofer
•	 Entrada	de	energia:	100	a	240 V~,	50/-60	Hz
•	 Potência	de	saída:	100	W
•	 Consumo	de	energia:	25	W
•	 Consumo	de	energia	em	modo	de	espera:	 

< 0,5 W
•	 Resposta	de	frequência:	40	Hz	a	120	Hz
•	 Impedância:	3	Ω
•	 Dimensões	(L	×	A	×	P):	150	×	412	×	310	mm
•	 Peso:	5,4	kg
•	 Temperatura	de	funcionamento:	0°C	a	45°C

Controlo remoto
•	 Distância/Ângulo:	6	m/30°
•	 Tipo	de	bateria:	CR2025
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problemas

Advertência

•	 	As	especificações	e	o	design	do	produto	estão	
sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Nunca tente reparar o produto sozinho, ou a 
garantia poderá ser anulada. 
Se tiver alguma dificuldade ao utilizar o produto, 
verifique os itens a seguir antes de contactar a 
assistência técnica. 
Se o problema persistir, peça ajuda no site  
www.philips.com/welcome. 

A soundbar não liga
•	 Verifique	se	o	cabo	de	alimentação	está	ligado	

corretamente.
•	 Verifique	se	a	tomada	tem	energia.
•	 Pressione	o	botão	  do controlo remoto ou 

da soundbar para ligar a soundbar. 

A soundbar não produz nenhum som
•	 Aumente	o	volume.	Pressione	o	botão	de	

aumento de volume no controlo remoto ou na 
soundbar.

•	 Pressione	  (sem som) no controlo remoto 
para verificar se a soundbar está no modo sem 
som.

•	 Selecione	outra	fonte	de	sinal.
•	 Se	a	soundbar	não	produzir	nenhum	som	

quando ligada a uma fonte de sinal digital:
-	 	Ative	a	opção	PCM	na	TV
-	 	Ligue	a	fonte	de	sinal	diretamente	na	

soundbar. Algumas TVs não passam sinais de 
áudio digital para outros dispositivos.

•	 A	TV	pode	ter	sido	configurada	de	modo	a	que	
o controlo remoto não comanda o volume da 
saída de áudio. Verifique se a configuração de 
saída de áudio está em FIXED ou STANDARD 
(e não VARIABLE). Para mais informações, 
consulte as instruções da TV.

•	 Se	for	utilizada	uma	fonte	de	sinal	Bluetooth,	
verifique se o volume está num nível 
apropriado e se o dispositivo está no modo 
mudo.

O controlo remoto não funciona
•	 Selecione	a	fonte	de	sinal	correta	antes	de	

utilizar os botões de controlo de faixas.
•	 Aproxime	o	controlo	remoto	da	soundbar.
•	 Verifique	se	a	pilha	foi	instalada	na	posição	

correta.
•	 Troque	a	pilha.
•	 Aponte	o	controlo	remoto	diretamente	para	a	

parte frontal da soundbar.

O nome Bluetooth da soundbar não 
aparece no meu dispositivo Bluetooth
•	 Verifique	se	a	função	Bluetooth	do	dispositivo	

está ativada.
•	 Repita	o	procedimento	de	emparelhamento	

da soundbar com o dispositivo Bluetooth.

A soundbar entra no modo de espera 
se passar 15 minutos sem receber 
nenhum sinal, conforme exigido pelo 
padrão ERPII.
•	 Se	o	nível	do	sinal	de	entrada	for	baixo	demais,	

a	soundbar	desliga-se	automaticamente	em	15	
minutos. Se isso ocorrer, aumente o volume do 
dispositivo externo.

O subwoofer está sem som ou o LED 
indicador do subwoofer não acende
•	 Reinicie	o	subwoofer:	desligue	o	cabo	de	

alimentação da rede elétrica, aguarde três 
minutos	e	ligue-o	novamente.

http://www.philips.com/welcome


A marca e os logótipos Bluetooth®	são	marcas	registadas	pertencentes	à	Bluetooth	SIG,	Inc.	
Os	termos	HDMI,	HDMI	High-Definition	Multimedia	Interface	e	o	logótipo	HDMI	são	marcas	comerciais	ou	
marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
Fabricado	sob	licença	da	Dolby	Laboratories.	Dolby,	Dolby	Audio	e	o	símbolo	do	duplo-D	são	marcas	
comerciais da Dolby Laboratories.

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Philips e o escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas 
sob licença. Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de das 
suas filiais e é vendido sob responsabilidade desta.  A MMD Hong Kong Holding Limited é 
responsável por todas as garantias relacionadas com o produto.
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