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Trademarks

 
Manufactured under license under U.S. Patent 
#’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents 
issued & pending. DTS and the Symbol are 
registered trademarks & DTS Digital Surround 
and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product includes software. © DTS, Inc. All Rights 
Reserved.

  
Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are 
registered trademarks of Dolby Laboratories.

1 Notice
Compliance

 
This product is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of 
Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/
EC (EMC).

Mains fuse (UK only)

plug. Should it become necessary to replace the 
mains fuse, this must be replaced with a fuse of 
the same value as indicated on the plug (example 
10A).
1 Remove fuse cover and fuse. 
2 The replacement fuse must comply with BS 

1362 and have the ASTA approval mark. If 
the fuse is lost, contact your dealer in order 
to verify the correct type. 

3
Note

To conform with the EMC directive  
(2004/108/EC), the mains plug on this product 
must not be detached from the mains cord.
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1 Бележки

Съответствие

Този продукт е в съответствие със съществените 
изисквания и други приложими разпоредби на 
Директиви 2006/95/EC (Ниско напрежение) и 
2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

Предпазител
(само за Великобритания)
Този продукт е снабден с одобрен формован 
щепсел. Ако се наложи смяна на предпазителя, 
той трябва да бъде сменен с предпазител, които 
има същата стойност, като посочената на 
щепсела (например 10A).
1 Махнете капачето на предпазителя и самия 

предпазител.
2 Новият предпазител трябва да е в съответствие 

с BS 1362 и да носи маркировката за 
одобрение от ASTA. Ако предпазителят е 
изгубен, свържете се с вашия дилър, за да 
потвърдите правилния вид.

3 Поставете обратно капачето на предпазителя.

• За съответствие с Директивата за електромагнитна 
съвместимост (2004/108/EC), щепселът на този 
продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.

Забележка

Търговски марки

Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ 
с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 
5,978,762; 6,487,535 и други издадени и 
чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и 
символът са регистрирани търговски марки, а DTS 
Digital Surround и логата DTS са търговски марки 
на DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. ©DTS, 
Inc. Всички права запазени.

Pro Logic и символът с двойно "D" са търговски 
марки на Dolby Laboratories.
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If the product is transported in  
temperatures below 5°C, unpack the 
product and wait until its temperature 
matches room temperature before 
connecting it to the power outlet.

Risk of overheating! 
 

space. Always leave a space of at least four 
inches around the product for ventilation. 
Ensure curtains or other objects never 
cover the ventilation slots on the product.

Risk of contamination!
Danger of explosion if battery is incorrectly  
replaced. Replace only with the same or 
equivalent type.
Remove battery if it is exhausted or if the  
remote control is not to be used for a long 
time.
Battery contains chemical substances, it  
should be disposed of properly.

Product care

2 Important
Read and understand all instructions before you 
use your SoundBar. If damage is caused by failure 
to follow instructions, the warranty does not apply.

Safety

Never expose the product and accessories  
to rain or water. Never place liquid 
containers, such as vases, near the product. 
If liquids are spilt on or into the product, 
disconnect it from the power outlet 
immediately. Contact Philips Consumer 
Care to have the product checked before 
use.
Never place the product and accessories  

including direct sunlight.
Never insert objects into the ventilation  
slots or other openings on the product.
Where the mains plug or an appliance  
coupler is used as the disconnect device, 
the disconnect device shall remain readily 
operable.
Disconnect the product from the power  
outlet before lightning storms. 
When you disconnect the power cord,  
always pull the plug, never the cable.

Before you connect the product to the  
power outlet, ensure that the power 
voltage matches the value printed on the 
back or bottom of the product. Never 
connect the product to the power outlet if 
the voltage is different.

Risk of injury or damage to the SoundBar!
For wall-mountable products, use only the  
supplied wall mount bracket. Secure the 
wall mount to a wall that can support the 
combined weight of the product and the 
wall mount. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. bears no responsibility for improper 
wall mounting that results in accident, injury 
or damage.
Never place the product or any objects  
on power cords or on other electrical 
equipment.
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2 Важно
Прочетете и разберете всички инструкции преди 
да използвате вашия SoundBar. Ако поради 
неспазване на инструкциите настъпи повреда, 
гаранцията не важи.

Безопасност
Риск от токов удар или пожар!
• Никога не излагайте продукта и неговите 
аксесоари на дъжд или вода.
Никога не поставяйте контейнери за течности, 
като например вази, в близост до продукта.
Ако върху или в продукта бъдат разлети 
течности, незабавно го изключете от контакта. 
Свържете се с отдела за поддръжка на Philips, 
за проверка на продукта преди да го 
използвате отново.

• Никога не поставяйте продукта и неговите 
аксесоари в близост до открит огън или други 
източници на топлина, включително пряка 
слънчева светлина.

• Никога не пъхайте предмети във 
вентилационните или други отвори на продукта.

• Ако за изключващо средство се използва 
захранващият щепсел или куплунгът на уреда, 
средството за изключване трябва да бъде лесно 
достъпно за използване.

• Изключете продукта от контакта преди 
гръмотевични бури.

• Когато изключвате захранващия кабел, винаги 
дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!
• Преди да свържете продукта към контакта, 
уверете се, че напрежението съответства на 
стойностите отпечатани на гърба или отдолу на 
продукта. Никога не свързвайте продукта към 
контакта ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на 
вашия SoundBar!
• За продукти, които могат да се монтират на 
стена, използвайте само включената в 
комплекта скоба. Поставете скобата на стена, 
която може да издържи общото тегло на
продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. не поема отговорност за неправилно 
монтиране на стена, довело до инцидент, 
нараняване или повреда.

• Никога не поставяйте продукта или каквито и 
да е предмети върху захранващи кабели или 
друго електрическо оборудване.

• Ако продуктът се транспортира при 
температура под 5°С, разопаковайте го и 
изчакайте, докато температурата му се изравни 
със стайната, преди да го включите в контакта.

Риск от прегряване!
• Никога не поставяйте продукта и неговите 
аксесоари в затворено пространство. Винаги 
оставяйте поне 10 cm свободно място около 
продукта за вентилация. Погрижете се 
вентилационните отвори никога да не се 
закриват от пердета или други предмети.

Риск от замърсяване!
• Съществува опасност от експлозия при 
неправилна смяна на батерията. Сменяйте я 
само със същия или еквивалентен вид.

• Махнете батерията ако е изтощена или ако 
дистанционното управление няма да се 
използва дълго време.

• Батерията съдържа химически вещества и 
трябва да се изхвърля правилно.

Грижи за продукта

• За почистване на продукта използвайте само 
микрофибърна кърпа.
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Contact us

Warning

Risk of electric shock. Never remove the  
casing of the product. 

To keep the warranty valid, never try to repair the 
product yourself. 
If you have problems using this product, register 
your product and get support at www.philips.com/
welcome. 
If you contact Philips, you will be asked for the 
model and serial number of your product. The 
model number and serial number are on the 
back or bottom of your product. Write the 
numbers here: 
Model No. __________________________
Serial No. ___________________________

Disposal of your old product 
and batteries

  
Your product is designed and manufactured with 
high quality materials and components, which can 
be recycled and reused.

  
When this crossed-out wheeled bin symbol is 
attached to a product it means that the product 
is covered by the European Directive 2002/96/
EC. Please inform yourself about the local separate 
collection system for electrical and electronic 
products.
Please act according to your local rules and do not 
dispose of your old products with your normal 
household waste.
Correct disposal of your old product helps to 
prevent potential negative consequences for the 
environment and human health.

  
Your product contains batteries covered by the 
European Directive 2006/66/EC, which cannot be 
disposed with normal household waste.
Please inform yourself about the local rules on 
separate collection of batteries because correct 
disposal helps to prevent negative consequences 
for the environmental and human health.

EN4    БГ

Изхвърляне на вашия стар 
продукт и батерии

Вашият продукт е проектиран и произведен с 
висококачествени материали и компоненти, които 
могат да бъдат рециклирани и използвани 
отново.

Когато видите, че върху даден продукт е поставен 
този символ на зачеркнат контейнер с колелца, 
това означава, че продуктът е в обхвата на 
Европейска Директива 2002/96/ЕО.
Моля, информирайте се относно местната 
система за разделно събиране на електрически и 
електронни продукти.
Моля, придържайте се към вашите местни правила 
и не изхвърляйте своя стар продукт с 
обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на вашия стар продукт 
помага за предотвратяване на потенциалните 
негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на 
Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не 
могат да се изхвърлят с обикновените битови 
отпадъци. Моля, информирайте се относно 
местните правила за разделно събиране на 
батерии, тъй като правилното изхвърляне помага 
за предотвратяване на негативните последствия 
за околната среда и човешкото здраве.

Предупреждение

• Риск от електрически шок. Никога не махайте 
обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога 
не се опитвайте да поправяте продукта сами.
Ако имате проблеми при използването на този 
продукт, регистрирайте продукта си и получете 
помощ на www.philips.com/welcome.
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела 
и серийния номер на вашия продукт. Номерът на 
модела и серийният номер се намират отзад или 
отдолу на вашия продукт. Запишете номерата тук:
Модел № ___________________________
Сериен № ___________________________
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Remote control

 
a  (Standby-On) 

Switch the SoundBar on.
When the SoundBar is on standby, the 
standby indicator is red.

b Source buttons
AUX: Switch your audio source to the 
AUX connection. 
OPTICAL: Switch your audio source 
to the optical connection.
COAXIAL: Switch your audio source 
to the coaxial connection.
MP3 LINK: Switch your audio source 
to the MP3 link connection. 

c SURROUND
Switch to DVS mode or stereo mode.
Press and hold to set night mode.

5

1

3

4

7

6

2

3 Your SoundBar
Congratulations on your purchase, and welcome 

Philips offers, register your SoundBar at   
www.philips.com/welcome.

Main unit

  
a  (Standby-On) 

Switch the SoundBar on.
When the SoundBar is on standby, the 
standby indicator is red.

b SOURCE
Select an audio source.

c  +/- (Volume) 
Increase or decrease volume.

d Volume indicator

 
e Source indicators

Light up when the source is selected.
f Sound mode indicators

DTS: Light up when you play a source 
with DTS.
DOLBY D: Light up when you play a 
source with Dolby Digital.
DVS: Light up when you select DVS 
mode.

321 4

5 6
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3 Вашият SoundBar 
Поздравления за вашата покупка и добре дошли 
във Philips! За да се възползвате пълноценно от 
помощта, която Philips предлага, регистрирайте 
вашия SoundBar на www.philips.com/welcome.

Основен уред

5 Индикатори за източник

 Светват при избор на източник.

6 Индикатори за режим на звука

• DTS: Светва при възпроизвеждане от 
източник с DTS.

• DOLBY D: Светва при възпроизвеждане от 
източник с Dolby Digital.

• DVS: Светва при избор на DVS режим.

1 1 (Режим на готовност – Вкл)
• Включване на вашия SoundBar.
• Когато вашият SoundBar е в режим на 

готовност, индикаторът свети червено. 
2 SOURCE
 Избор на аудио източник.

3 2 +/- (Сила на звука)
 Увеличаване или намаляване на звука

4 Индикатор за силата на звука.

Дистанционно управление

1 1 (Режим на готовност – Вкл)
• Включване на вашия SoundBar.
• Когато вашият SoundBar е в режим на 

готовност, индикаторът свети червено. 
2 Бутони за източник

• AUX: Превключване на аудио източника 
към връзката AUX.

• OPTICAL: Превключване на аудио 
източника към оптичната връзка.

• COAXIAL: Превключване на аудио 
източника към коаксиалната връзка.

• MP3 LINK: Превключване на аудио 
източника към връзката MP3 LINK.

3 SURROUND
• Превключване на DVS или стерео режим.
• С натискане и задържане се превключва в 

нощен режим.
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Replace battery

Warning

Choking hazard!
The remote control and remote control battery  
can pose a choking hazard, particularly for 
small children. The remote control and remote 
control battery should never be treated as toys 
and must always be kept away from children.

Caution

The battery contains perchlorate material,  
handle it with care. For information see www.
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

 
1 Open the battery compartment.
2 Insert one CR2025 battery, with the 

polarity (+/-) as indicated.
3 Close the battery compartment.

3

1

2

d TREBLE +/-
Increase or decrease treble.

e VOL +/-
Increase or decrease volume.

f BASS +/-
Increase or decrease bass.

g MUTE
Mute or restore volume.

EN6    БГ

4 TREBLE +/-
 Увеличаване или намаляване на високите 

честоти.

5 VOL +/-
 Увеличаване или намаляване на звука.

6 BASS +/-
 Увеличаване или намаляване на баса.

7 MUTE
 Спиране или пускане на звука.

Смяна на батерията

Внимание

• Батерията съдържа перхлоратен материал. Пипайте 
я внимателно. За информация вижте www. 
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Предупреждение

Опасност от задавяне!
• Дистанционното управление и неговата батерия 

представляват опасност от задавяне, особено за 
малки деца. Дистанционното управление и 
неговата батерия не трябва никога да се третират 
като играчки и винаги трябва да се държат далеч от 
деца.

1 Отворете отделението за батерията.
2 Поставете една батерия CR2025 с поляритет 

(+/-) както е оказано.
3 Затворете отделението за батерията.
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Bottom connectors

  
a DIGITAL IN-OPTICAL

Connect to the optical audio output on a 
TV or digital device.

b DIGITAL IN-COAXIAL
Connect to the coaxial audio output on a 
TV or digital device.

c AUDIO IN-AUX L/R
Connect to the analog audio output on a 
TV or analog device.

Back connector

  
SUBWOOFER
Connect to the subwoofer.

3

1 2
4 Connect your 

SoundBar
This section helps you connect your SoundBar to 
a TV and other devices. For information about the 
basic connections of the SoundBar and accessories, 
see the Quick start guide. 

Note

Refer to the type plate at the back or bottom  

ratings.
Before you make or change any connections,  
ensure that all devices are disconnected from 
the power outlet.

Connectors

Side connector

 
MP3 LINK
Audio input from an MP3 player.

MP3
LINK
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Забележка

4 Свързване на вашия 
SoundBar

Този раздел ви помага да свържете вашия 
SoundBar към телевизор и други устройства. За 
информация относно основните връзки на вашия 
SoundBar и неговите аксесоари вижте 
ръководството за бърз старт.

• За идентификация и данни за захранването 
погледнете табелката отзад или отдолу на 
продукта.

• Преди да правите или променяте връзки, 
уверете се, че всички устройства са изключени 
от контакта.

Конектори

Странични конектори

MP3 LINK
Входящ звук от MP3 плейър.

1 DIGITAL IN-OPTICAL
 Свързване към оптичния аудио изход на 

телевизор или цифров уред.
2 DIGITAL IN-COAXIAL
 Свързване към коаксиалния аудио изход на 

телевизор или цифров уред. 
3 AUDIO IN-AUX L/R
 Свързване към аналоговия аудио изход на 

телевизор или аналогов уред.

Долни конектори

Задни конектори

SUBWOOFER
Свързване към субуфера.
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Choose your sound
This section helps you choose the ideal sound for 
your video or music.

Change treble or bass
Change the high frequency (treble) or low 
frequency (bass) settings of the SoundBar to suit 
your video or music.

 
Press TREBLE +/- or BASS +/- to increase or 
decrease treble or bass.

Change virtual surround mode
DVS (Dolby Virtual Speaker) technology 
creates a highly compelling 5.1-channel listening 
experience from as few as two speakers.

  
Press SURROUND to switch DVS mode or 
stereo mode. 

In DVS mode, the  » DVS indicator lights 
up on the top panel.

Change night mode
For quiet listening, decrease the volume of loud 
sounds when you play discs. Night mode is only 
available for Dolby encoded DVD and Blu-ray 
discs.

  
Press and hold SURROUND to switch night 
mode on or off.

When the night mode is on, the  »
indicators dim.

5 Use your SoundBar
This section helps you use the SoundBar to play 
audio from connected devices.

Before you start
Check that you make the necessary connections.

Play audio from TV or other 
devices

  
Press the Source buttons to select the audio 
output of the connected device.

Adjust the volume

  
To increase or decrease volume, press VOL +/-.

When  » VOL +/- is pressed, the Volume 
indicator on the front panel blinks.

To mute sound, press MUTE.
The  » Volume indicator on the front panel 
blink continuously.

To restore the sound, press  MUTE again or 
press VOL +/-.

EN8    БГ

5 Използване на вашия 
SoundBar

Тази част ще ви помогне да използвате вашия 
SoundBar за пускане на звук от свързани източници.

Преди да започнете
Проверете дали сте направили необходимите 
връзки.

Възпроизвеждане на звук от 
телевизор или други устройства

Натиснете бутоните за източник, за да изберете 
изходния звук на свързаното устройство.

Регулиране на звука

За увеличаване или намаляване на звука, 
натиснете VOL +/-.

↳ При натискане на VOL +/-, индикаторът за 
сила на звука върху предния панел мига.

За да спрете звука, натиснете MUTE.

↳ Индикаторът за сила на звука върху 
предния панел мига постоянно.

• За да пуснете звука, отново натиснете MUTE 
или натиснете VOL +/-.

Избор на звук
Този раздел ви помага да изберете идеалния звук 
за вашето видео или музика.

Промяна на високите честоти или баса

Променете високите честоти или баса на вашия 
SoundBar според вашето видео или музика.

Натиснете TREBLE +/- или BASS +/- за да 
увеличите или намалите баса.

Промяна на режима за виртуален съраунд

Технологията DVS (Виртуален Dolby 
високоговорител) създава силно убедително 
усещане за 5.1-канален звук само от два 
високоговорителя.

Натиснете SURROUND за превключване към DVS 
или стерео режим.

↳ В режим DVS индикаторът DVS върху горния 
панел светва.

Промяна на нощния режим

За тих звук, намалете нивото на силните звуци при 
пускане на дискове. Нощният режим е наличен 
само при Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.

Натиснете и задръжте SURROUND за включване 
или изключване на нощния режим.

↳ Когато е включен нощният режим, 
индикаторите светят по-слабо.
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6 Product 
specifications

Note

 
without notice.

Total output power: 100 W RMS (30%  
THD)/ 75 W RMS (10% THD) 
Frequency response: 20 Hz-20 kHz / ±3dB 
Signal-to-noise ratio: > 65 dB (CCIR) /  
(A-weighted)
Input sensitivity: 

AUX: 1.0 V
MP3 LINK: 0.5 V

Audio
S/PDIF Digital audio input: 

Coaxial: IEC 60958-3
Optical: TOSLINK

Main Unit
Power supply: 110-240 V~; 50-60 Hz 
Power consumption: 20 W 

 
Impedance: 4 ohm woofer, 4 ohm tweeter 
Speaker drivers: 65 mm (2.5”) woofer, 38  
mm (1.5”) tweeter
Frequency response: 150 Hz ~ 20 kHz 
Dimensions (WxHxD): 945 x 93 x 58 mm 
Weight: 1.7 kg 

Subwoofer
Impedance: 3 ohm 
Speaker drivers: 165 mm (6.5”) woofer 
Frequency response: 40 Hz-150 Hz 
Dimensions (WxHxD): 123 x 309 x 369  
mm
Weight: 3.81 kg 
Cable length: 4 m 

Wall Mount
Dimensions (WxHxD): 260 x 40 x 15 mm 
Weight: 0.16 kg 

Apply factory settings
You can reset your SoundBar to the default 
settings programmed at the factory.
In AUX mode, press TREBLE+, VOL-, and BASS+ 
within three seconds.

When the restore factory settings  »
process is complete, the standby 

automatically switches off and back on 
again.
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Прилагане на фабричните 
настройки
Можете да върнете фабричните настройки на 
вашия SoundBar. В режим AUX натиснете TREBLE+, 
VOL- и BASS+ в рамките на три секунди.
↳ Когато процесът по възстановяване на 

фабричните настройки завърши, индикаторът 
за готовност мига пет пъти. Вашият SoundBar 
автоматично се изключва и отново се 
включва.

6 Спецификации на 
продукта

Забележка

• Спецификациите и конструкцията подлежат на 
промени без предупреждение.

Усилвател
• Обща изходна мощност: 100 W RMS (30% 

THD) / 75 W RMS (10% THD)
• Честотна характеристика: 20 Hz-20 kHz / ±3dB
• Съотношение сигнал към шум: > 65 dB (CCIR) / 

(A-weighted)
• Чувствителност на входа:

• AUX: 1.0 V
• MP3 LINK: 0.50 V

Аудио
• Цифров аудио вход S/PDIF:

• Коаксиален: IEC 60958-3
• Оптичен: TOSLINK

Основен уред
• Захранване: 110-240 V; ~50-60 Hz;
• Консумация: 20 W
• Консумация в режим на готовност: ≤ 1 W
• Импеданс: 4 ohm уфер, 4 ohm туитър
• Драйвери на високоговорителя: 65 mm (2.5”) 
уфер, 38 mm (1.5”) туитър

• Честотна характеристика: 150 Hz-20 kHz
• Размери (ШxВxД): 945 x 93 x 58 mm
• Тегло: 1.7 kg
Субуфер
• Импеданс: 3 ohm
• Драйвери на високоговорителя: 165 mm (6.5”) 
уфер

• Честотна характеристика: 40 Hz-150 Hz
• Размери (ШxВxД): 123 x 309 x 369 mm
• Тегло: 3.81 kg
• Дължина на кабела: 4 m
Конзола за стенен монтаж
• Размери (ШxВxД): 260 x 40 x 15 mm
• Тегло: 0.16 kg
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Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

Всички права запазени

http://www.philips.bg/
http://www.philips.bg/

