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Help en
ondersteuning

Bekijk video-tutorials en zoek antwoorden op
allerlei veelgestelde vragen (FAQ’s) voor uw
product op www.philips.com.

2

Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en
berichten betreffende handelsmerken.

Compliance

Tutorials
Raadpleeg de video-tutorials op www.philips.
com/support voor hulp bij het instellen van uw
SoundBar en aanvullende informatie.

Veelgestelde vragen
Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ’s) voor
deze SoundBar op www.philips.com/support als
u een probleem hebt.
Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact
opnemen met Philips Consumer Care in uw land.
Waarschuwing
•• Probeer uw SoundBar niet zelf te repareren.
U kunt uzelf verwonden, de SoundBar
onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen
dat de garantie vervalt.

Contact opnemen met Philips
Als u contact opneemt met Philips, wordt u
gevraagd naar het model- en serienummer
van uw apparaat. Het model- en serienummer
bevinden zich op de achterkant of onderkant
van uw product. Noteer de nummers voordat u
Philips belt:
Modelnummer
__________________________
Serienummer
___________________________
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Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
en overige relevante bepalingen van de richtlijnen
2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG
(elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering
Deze informatie is alleen van toepassing op
producten met een stekker voor het Verenigd
Koninkrijk.
Dit product is uitgerust met een goedgekeurde
vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik
dan een zekering met:
• vermogen aangegeven op de stekker
• BS 1362-merk en
• ASTA-logo.
Neem contact op met uw dealer als u niet zeker
weet welke soort zekering u moet gebruiken.
Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG)
te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer
worden verwijderd.

Geproduceerd onder licentie van de volgende
octrooinummers uit Verenigde Staten:
Patentnummers: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535 en andere uitgegeven
octrooien of octrooien in behandeling in de
Verenigde Staten en de rest van de wereld.
DTS en het symbool zijn gedeponeerde
handelsmerken en DTS Digital Surround en de
DTS-logo’s zijn handelsmerken van DTS, Inc.
Software inbegrepen. DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbelD-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
licensing LLC in de Verenigde Staten en andere
landen.
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Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze
begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken.
Als het product wordt beschadigd omdat u de
instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet
van toepassing.

Veiligheid
Risico op brand of een elektrische schok!
• Stel het product en de accessoires
nooit bloot aan regen of water. Houd
voorwerpen die vloeistoffen bevatten
(zoals vazen) uit de buurt van het product.
Mocht er onverhoopt vloeistof op of in
het product terechtkomen, dan moet u de
stekker direct uit het stopcontact halen.
Neem contact op met Philips Consumer
Care om het product te laten nakijken
voordat u het weer gaat gebruiken.
• Houd het product en de accessoires
uit de buurt van open vuur of andere
warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
•• Steek geen voorwerpen in de
ventilatiesleuven of andere openingen van
het product.
•• Als u het netsnoer of de aansluiting op het
apparaat gebruikt om het apparaat uit te
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat
deze goed toegankelijk zijn.
•• Koppel het product los van het
elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
•• Trek bij het loskoppelen van het netsnoer
altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
Risico op kortsluiting of brand!
•• Controleer voordat u het product
aansluit op het stopcontact, of het
voltage overeenkomt met de waarde op
de onderzijde van het product. Sluit het
product nooit aan op het stopcontact als
het voltage afwijkt.

NL
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Handelsmerken

Risico op verwondingen of schade aan de
SoundBar!
•• Voor producten die aan de wand
bevestigd kunnen worden: gebruik
alleen de meegeleverde beugel voor
wandmontage. Bevestig de beugel aan
een wand die het gezamenlijke gewicht
van het product en de beugel kan dragen.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
een ondeskundige wandmontage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
•• Plaats het product of andere voorwerpen
nooit op netsnoeren of op andere
elektrische apparatuur.
•• Als het product wordt vervoerd bij een
temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u
het product na het vervoer uit te pakken en
te wachten tot de temperatuur van de het
product gelijk is aan de kamertemperatuur.
Vervolgens kunt u het product op het
stopcontact aansluiten.
•• Delen van dit product kunnen van glas
gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het
product om letsel en schade te voorkomen.
Oververhittingsgevaar!
•• Plaats dit product nooit in een afgesloten
ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor
ventilatie aan alle zijden van het product
een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van
het product nooit worden afgedekt door
gordijnen of andere voorwerpen.
Gevaar voor milieuverontreiniging!
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende
typen batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als
de afstandsbediening lange tijd niet wordt
gebruikt.
• Batterijen bevatten chemische stoffen en
moeten apart van het huisvuil worden
ingezameld.
Risico op inslikken batterijen.
• Het product of de afstandsbediening kan
een batterij van het knoopceltype bevatten,
die kan worden ingeslikt. Houd de batterij
te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
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De zorg voor uw product
Gebruik alleen een microvezeldoek om het
product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier
waarop elektrische en elektronische producten
in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten
de lokale wetgeving in acht en doe deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval.
Als u oude producten correct verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die,
overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
mogen worden weggegooid.
Win informatie 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.

Uw SoundBar

Afstandsbediening

N e de rl a n ds
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Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.
philips.com/welcome om optimaal gebruik te
kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.

Apparaat
1

2
14

2

3

3

4
5

13

6

4

7
8

a SOURCE

Een audiobron voor de SoundBar kiezen.

b

c

9

(Standby-Aan)
• De SoundBar inschakelen of op standby zetten.
• Als de SoundBar in stand-by staat, licht
het stand-bylampje rood op.

10
11

+/- (Volume)
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

12

d Weergavedisplay

a

(Standby-Aan)
De SoundBar inschakelen of op standby zetten.
• Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u
deze toets tenminste drie seconden
ingedrukt om alle aangesloten HDMI
CEC-apparaten naar stand-by over te
schakelen.

•
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b HDMI SOURCE

De audiobron naar de HDMI-aansluiting
schakelen.

c DOCK for iPod

Hiermee schakelt u over naar een Philips
iPod/iPhone-station.

d Navigatietoetsen (

/ / / )
Hiermee navigeert u door menu’s.

e OK

Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

f

SOUND SETTINGS
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.

g Knoppen op iPod/iPhone-station
•
(Stop)/EXIT: Hiermee stopt u het
•

•

•

h

afspelen van iPod of iPhone, of sluit u
het SoundBar-instellingenmenu af.
/ (Vorige/volgende): Hiermee
gaat u naar de vorige of volgende track
of het vorige of volgende bestand.
Houd deze knop ingedrukt om vooruit
of terug te spoelen.
(Weergeven/pauzeren):
Hiermee kunt u het afspelen starten,
onderbreken of hervatten. Houd deze
knop ingedrukt om de iPod of iPhone
uit te schakelen.
Navigatieknop ( ): Hiermee keert
u terug naar het vorige menu op de
iPod of iPhone, of naar het vorige
SoundBar-menu.

(Dempen)
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

i +/- (Volume)

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

j TREBLE +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

k BASS +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.

l AMBISOUND

Hiermee selecteert u een modus voor
Ambisound, automatisch geluid of stereo.

m SETUP

Hiermee opent u het instellingenmenu.

6
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n AUDIO SOURCE
• OPTI IN: Hiermee schakelt u uw
•
•
•

audiobron naar de optische aansluiting.
COAX IN: Hiermee schakelt u uw
audiobron naar de coaxaansluiting.
AUX: De audiobron naar de AUXaansluiting schakelen.
MUSIC iLINK: De audiobron naar de
MUSIC iLINK-aansluiting schakelen.

Bediening via EasyLink
Met EasyLink kunt u uw SoundBar, de TV en de
verbonden apparaten met de stand-byknop op
de afstandsbediening van de SoundBar bedienen.
•
(Standby-Aan): als u deze knop ingedrukt
houdt, schakelt u de SoundBar, TV en
aangesloten apparaten naar de standbymodus.

Uw SoundBar
aansluiten

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de
SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit.
Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de
basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires.
Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar
op www.connectivityguide.philips.com.
Opmerking
•• Kijk op het typeplaatje aan de achter- of

onderkant van het product voor het
identificatienummer en de voedingsspanning.
•• Controleer altijd of de stekkers van alle
apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd
voordat u apparaten aansluit of aansluitingen
verandert.

Aansluiten
N e de rl a n ds

5

Sluit de subwoofer aan op de SoundBar zoals
beschreven in de snelstartgids.

Configuratie
U stelt de subwoofer in via het instellingenmenu.
Druk herhaaldelijk op SETUP om
SUBW VOL te selecteren op het
display (zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
het volume aan te passen.
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op EXIT om het menu af te sluiten.

1
2
3
4
5

Connectoren

Subwoofer

Andere apparaten met uw SoundBar verbinden.

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen,
aansluiten en instellen van uw subwoofer.

Zijkant links

Positie
Plaats de subwoofer ten minste één meter links
of rechts van uw SoundBar en tien centimeter
van de muur.
Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer
zoals hierna getoond.

MU
SIC
iLIN
K

MUSIC iLINK
Audio-invoer van een MP3-speler.

Achteraan links

AC MAINS~

AC MAINS~
Hiermee sluit u de subwoofer aan op
netspanning.

NL
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Aansluiten op de TV

Achteraan midden
6

COAXIAL
DIGITAL IN

5
4
3

OPTICAL

HDMI IN

1

L
(WHITE)
AUDIO IN-AUX

2

R
(RED)
HDMI OUT (ARC)
TO TV

DOCK for iPod

a HDMI IN 1/2

Sluit hierop een kabel aan uit de HDMIuitgang van een audioapparaat.

b TO TV-HDMI OUT (ARC)

Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV
aan.

c DOCK for iPod

Hierop sluit u een Philips iPod/iPhonestation aan.(Model: Philips DCK3060).

d AUDIO IN-AUX

Hierop sluit u een analoge audio-uitgang
van de TV of een analoog apparaat aan.

Sluit uw SoundBar op een TV aan. U kunt naar
audio van TV-programma’s luisteren via uw
SoundBar. Gebruik de aansluiting met de beste
kwaliteit op uw SoundBar en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC)
aansluiten
Uw SoundBar ondersteunt HDMI versie 1.4
- Audio Return Channel (ARC). Als uw TV
compatibel is met HDMI ARC, verbindt u de
SoundBar via de HDMI ARC-aansluiting met de
TV.
Met HDMI ARC hebt u geen extra audiokabel
nodig om audio van de TV via uw SoundBar af
te spelen.
Met een High Speed HDMI-kabel sluit u
de HDMI OUT (ARC)-aansluiting op uw
SoundBar aan op de HDMI ARC-aansluiting
op de TV.
De HDMI ARC-aansluiting op de TV kan
worden aangeduid met HDMI IN of HDMI.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw TV voor meer informatie over TVaansluitingen.

1

e DIGITAL IN-OPTICAL

Hierop sluit u een optische audio-uitgang
van de TV of een digitaal apparaat aan.

f DIGITAL IN-COAXIAL

TV

Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang
van de TV of een digitaal apparaat aan.

Achteraan rechts

2
SUBWOOFER (6Ω)

SUBWOOFER
Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.

8
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Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van uw TV voor
meer informatie.
»» De audio van de TV wordt automatisch
op uw SoundBar afgespeeld.
Als de audio van de TV niet automatisch
wordt afgespeeld, kiest u de juiste videoingang op de TV.

N e de rl a n ds

Optie 2: aansluiten op de TV met een
analoge audiokabel
TV

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft,
verbindt u de SoundBar met de TV via een
analoge audiokabelaansluiting.
Verbind de AUX-aansluitingen op uw
SoundBar met de audioaansluiting op de TV
door middel van een analoge kabel.

1

TV

2
3

Selecteer de juiste video-ingang op uw TV.
Druk herhaaldelijk op SOURCE op de
SoundBar om de correcte audio-invoer te
kiezen (zie ‘Luisteren naar een aangesloten
apparaat’ op pagina 11).

Met andere apparaten
verbinden via HDMI
Verbind digitale apparaten rechtstreeks met uw
Soundbar met een HDMI-aansluiting. Digitale
apparaten zijn onder andere een Blu-ray-speler,
set-top box, gameconsole of camcorder.
Verbind de HDMI OUT-aansluiting van
uw digitale apparaat met behulp van een
High Speed HDMI-kabel met de HDMI INaansluiting op uw SoundBar.

1

2
3
4
5

Met nog een andere High Speed HDMIkabel verbindt u de HDMI OUT (ARC)aansluiting op uw SoundBar met de HDMI
IN- of HDMI ARC-aansluiting op uw TV.
Schakel op de aangesloten apparaten
HDMI-CEC in. Raadpleeg voor informatie
de gebruikershandleiding van de apparaten.
Selecteer de juiste video-ingang op de TV.
De correcte HDMI-invoer op uw SoundBar
kiezen (zie ‘Audio instellen voor aangesloten
apparaten’ op pagina 11).
Opmerking

•• Als u de HDMI OUT (ARC)-aansluiting op

uw SoundBar verbindt met een HDMI ARCcompatibele TV, kunt u voor de audio-uitvoer
kiezen tussen de SoundBar en de TV. Voor
meer informatie over het koppelen van TVaudio raadpleegt u de gebruikershandleiding
van de TV.

NL
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Audio van een TV en andere
apparaten aansluiten
Speel audio van TV of andere apparaten af via uw
SoundBar.
Gebruik de beste aansluiting die op andere
apparaten beschikbaar is.
Opmerking

Optie 2: audio aansluiten via een digitale
coaxkabel
Goede geluidskwaliteit
Verbind de COAXIAL-aansluiting op uw
SoundBar met de COAXIAL/DIGITAL OUTaansluiting op het apparaat door middel van een
coaxkabel.
De digitale coaxiale aansluiting kan worden
aangeduid met DIGITAL AUDIO OUT.

•• De audioaansluitingen in deze

gebruikershandleiding zijn alleen
aanbevelingen. U kunt ook andere
aansluitingen gebruiken.
•• Als uw SoundBar en TV zijn verbonden via
HDMI ARC, hebt u geen audioaansluiting
nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale
optische kabel
De beste geluidskwaliteit
Verbind de OPTICAL-aansluiting op uw
SoundBar met de OPTICAL OUT-aansluiting
op het apparaat door middel van een optische
kabel.
De digitale optische aansluiting kan worden
aangeduid met SPDIF, SPDIF OUT, of
OPTICAL.

TV

Tip
•• Om video op het apparaat af te spelen,

verbindt u het apparaat met de TV via een
videoaansluiting.

Optie 3: audio aansluiten via analoge
audiokabels
Standaard geluidskwaliteit
Verbind de AUX-aansluitingen op uw SoundBar
met de audioaansluitingen op het apparaat door
middel van een analoge kabel.
VCR

Tip
•• Om video op het apparaat af te spelen,

verbindt u het apparaat met de TV via een
videoaansluiting.
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Controleer de audio-instellingen als u een
apparaat met uw SoundBar verbindt.
Schakel HDMI-CEC in op uw TV
en andere apparaten. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de TV en het
andere apparaat voor meer informatie.
Selecteer ‘Amplifier’ (Versterker) in het
menu van de TV-luidsprekers. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van uw TV voor
meer informatie.
Schakel volumeregeling in op uw SoundBar
en koppel de audio van het aangesloten
apparaat aan de juiste aansluitingen op
uw SoundBar (zie ‘Audio afspelen via de
SoundBar’ op pagina 15).
Als het verbonden apparaat niet compatibel
is met HDMI-CEC, druk dan op de knop
voor bronselectie op het apparaat of op de
afstandsbediening om de correcte audio-invoer
op uw SoundBar te kiezen (zie ‘Luisteren naar
een aangesloten apparaat’ op pagina 11).

1
2
3

Luisteren naar een aangesloten
apparaat
Voor u naar een verbonden apparaat kunt
luisteren, dient u de bron voor het apparaat te
kiezen.
Apparaat
Druk op SOURCE op de SoundBar om door
de lijst te bladeren en een van de volgende
audiobronnen op het display te kiezen:
HDMI ARC (indien beschikbaar) > HDMI IN1 >
HDMI IN2 > MUSIC I-LINK > IPOD > AUX >
OPTI IN > COAX IN
Afstandsbediening
Druk op AUDIO SOURCE of HDMI SOURCE
op de afstandsbediening om door de lijst te
bladeren en een audiobron te kiezen, zoals
getoond in de volgende tabel.
Knop voor
bronselectie

Schermtekst

AUDIO SOURCE OPTI IN
AUDIO SOURCE COAX IN
AUDIO SOURCE AUX
AUDIO SOURCE MUSIC
I-LINK
HDMI SOURCE HDMI ARC
(indien
beschikbaar)
HDMI SOURCE HDMI IN1 of
HDMI IN2

Audiobron

Optische
ingang
Coaxiale
ingang
AUX-ingang
MP3-ingang
HDMI ARCuitgang
HDMIingang.

Opmerking
•• HDMI ARC kan alleen worden gekozen als u

uw SoundBar via HDMI ARC aansluit op een
HDMI ARC-compatibele TV (zie ‘Optie 1: de
TV via HDMI (ARC) aansluiten’ op pagina 8).

NL
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Audio instellen voor aangesloten
apparaten

6

Uw SoundBar
gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de
SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de
aangesloten apparaten af te spelen.
Voordat u begint
• Maak de benodigde aansluitingen zoals
beschreven in de snelstartgids en de
gebruikershandleiding.
• Schakel de SoundBar naar de correcte bron
wanneer u een ander apparaat aansluit.

Uw geluid kiezen
In deze paragraaf wordt besproken hoe u het
beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsopties en instellingen
Geluidsoptie Instelling voor de optie
MODE
AUTO
MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING
AUTO VOL ON
OFF
NIGHT
ON
OFF
AUD SYNC 0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS,
190 MS, 200 MS

1

Druk herhaaldelijk op SOUND SETTINGS
om toegang te krijgen tot de geluidsopties
op het display (zie ‘Geluidsopties en
instellingen’ op pagina 12).
Selecteer een instelling en druk vervolgens
op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
een optie te kiezen.
Druk op EXIT om het menu te sluiten.
Als u niet binnen tien seconden op een knop
drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

2
3
4

12
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Geluidsmodus
Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi
die geschikt zijn voor uw video of muziek.
Druk herhaaldelijk op SOUND SETTINGS
om MODE te selecteren op het display (zie
‘Geluidsopties en instellingen’ op pagina 12).
Kies een modus en druk dan op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
een instelling te kiezen:
• AUTO: kies automatisch MOVIE
of MUSIC, afhankelijk van de
geluidsstroom.
• MOVIE: geniet van een geluidservaring
net als in de bioscoop, speciaal
verbeterd voor films.
• MUSIC: boots de oorspronkelijke
opnameomgeving van uw muziek, in de
studio of bij een concert, na.
• ORIGINAL: ervaar het oorspronkelijke
geluid van uw films en muziek, zonder
toegevoegde geluidseffecten.
• NEWS: hoor ieder woord met
geoptimaliseerde spraak en duidelijke
stemgeluiden.
• GAMING: geniet van spannende
videogeluiden, ideaal voor videogames
met veel actie of feestjes met harde
muziek.

1
2
3

Automatisch volume
Schakel het automatische volume in om het
volume constant te houden wanneer u naar een
andere bron overschakelt.
Druk herhaaldelijk op SOUND SETTINGS
om AUTO VOL te selecteren op het
display (zie ‘Geluidsopties en instellingen’ op
pagina 12).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
een instelling te kiezen:
• ON: hiermee schakelt u autovolume in.
• OFF: hiermee schakelt u autovolume
uit.

1
2
3

Nachtmodus

1
2
3

Opmerking
•• Als het autovolume op ON is ingesteld, kunt u
de nachtmodus niet inschakelen.

Beeld en geluid synchroniseren
Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt
u het geluid vertragen om dit overeen te laten
komen met het beeld.
Druk herhaaldelijk op SOUND SETTINGS
om AUD SYNC te selecteren op het
display (zie ‘Geluidsopties en instellingen’ op
pagina 12).
Druk op OK.
Druk binnen twee seconden op de
Navigatietoetsen ( / ) om de
vertraging die op het display wordt getoond
te veranderen.
Druk op OK om te bevestigen.

1
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4

Ambisound
Hiermee stelt u Ambisound in voor het beste
Surround Sound-effect.
Druk herhaaldelijk op AMBISOUND om een
instelling te kiezen op het display:
• AMBISOUND: Surround Sound voor uw
kamer (zie ‘Ambisound’ op pagina 16).
• STEREO: tweekanaals stereogeluid. Ideaal
voor het luisteren naar muziek.
• AUTO: Surround Sound gebaseerd op de
audiostream.

Opmerking

N e de rl a n ds

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van
harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt.
De nachtmodus is alleen beschikbaar voor
Dolby-gecodeerde DVD’s en Blu-ray Discs.
Druk herhaaldelijk op SOUND SETTINGS
om NIGHT te selecteren op het display (zie
‘Geluidsopties en instellingen’ op pagina 12).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
een instelling te kiezen:
• ON: hiermee schakelt u de
nachtmodus in.
• OFF: hiermee schakelt u de
nachtmodus uit.

•• Als u een bron met DTS afspeelt, wordt DTS
twee seconden op het display getoond.

•• Als u een bron met Dolby afspeelt, wordt
DOLBY D twee seconden op het display
getoond.

Equalizer
Wijzig de instellingen van de SoundBar voor
hoge tonen (treble) en lage tonen (bass).
Druk op TREBLE +/- of BASS +/- om de op het
display getoonde frequentie te veranderen.

MP3-speler
Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden
of muziek af te spelen.
Wat hebt u nodig...
• Een MP3-speler.
• Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

1
2
3

Sluit de MP3-speler aan op uw SoundBar
zoals beschreven in de snelstartgids.
Druk herhaaldelijk op AUDIO SOURCE
om MUSIC I-LINK op het display te kiezen.
Druk op de knoppen op de MP3-speler om
audiobestanden of muziek te selecteren en
af te spelen.

iPod of iPhone
Als u een Philips iPod/iPhone-station aansluit, kunt
u de SoundBar gebruiken om muziek, films en
foto’s weer te geven vanaf uw iPod of iPhone.
Wat hebt u nodig...
• Een Philips-station (model: Philips
DCK3060).
• Een gele Composite-kabel.
Opmerking
•• Het Philips-station voor iPod of iPhone is
afzonderlijk verkrijgbaar.

•• U kunt uw iPod of iPhone opladen op het

station terwijl de SoundBar in de iPod-modus
staat.
NL
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Uw iPod of iPhone in het station plaatsen

1
2
3

Beweeg de schuifknop aan de onderkant
van het station naar STANDARD en sluit
het station daarna aan op de SoundBar.
Sluit de gele Composite-kabel aan op het
station en de TV.
Schakel de iPod of iPhone in en plaats deze
op het station.

Muziek afspelen

1
2
3

Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie
‘Uw iPod of iPhone in het station plaatsen’
op pagina 14).
Druk op DOCK for iPod.
»» IPOD wordt op het display weergegeven.

Video en diapresentaties afspelen

1
2
3
4
5
6

Druk op de afspeelknoppen om de
weergave te bedienen.

Knop
Navigatietoetsen
( / )
OK

Actie
Hiermee kunt u door de
menu’s navigeren.
Hiermee bevestigt u een
invoer of selectie.
/ (Vorige/ Hiermee gaat u naar de
vorige of volgende track
volgende)
of het vorige of volgende
bestand. Houd deze knop
ingedrukt om vooruit of
terug te spoelen.
(Weergeven/ Hiermee kunt u het afspelen
starten, onderbreken of
pauzeren)
hervatten. Houd deze knop
ingedrukt om de iPod of
iPhone uit te schakelen.
Hiermee stopt u het
(Stop)/EXIT
afspelen van iPod of iPhone,
of sluit u het SoundBarinstellingenmenu af.
Hiermee keert u terug naar
Navigatieknop
het vorige menu op de iPod
( )
of iPhone, of naar het vorige
SoundBar-menu.

De SoundBar ondersteunt Philips EasyLink,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI
CEC-protocol (Consumer Electronics Control).
EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten,
kunnen met één afstandsbediening worden
bediend.
Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100%
compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.
Wat hebt u nodig...
• HDMI-CEC-compatibele apparaten.
• Een HDMI-verbinding tussen de
aangesloten apparaten.

Inschakelen

1
2

5
NL

Blader via het scherm van de iPod of iPhone
om video’s of foto’s te selecteren.
Druk op
(Weergeven/pauzeren) op de
afstandsbediening van de SoundBar om de
video’s of de foto’s weer te geven.
»» Het beeld wordt op de TV weergegeven.

EasyLink

3
4

14

Schakel op de iPod de instelling TV ON
(TV aan) in. Op de iPhone selecteert u de
instelling TV Out (TV uit).
Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie
‘Uw iPod of iPhone in het station plaatsen’
op pagina 14).
Druk op DOCK for iPod.
Kies de op TV AV/VIDEO als bron
(overeenkomstig de gele Composite-kabel).
»» Het TV-scherm wordt zwart.

Schakel de optie HDMI CEC op de TV en
andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg
de handleiding van de TV of van de andere
apparaten voor meer informatie.
Druk herhaaldelijk op SETUP om
EASYLINK te selecteren op het display
(zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
ON te kiezen.
Druk op OK om te bevestigen.
»» EasyLink is ingeschakeld.

•• Om EasyLink uit te schakelen, kiest u OFF.
•• Wanneer EasyLink is uitgeschakeld, zijn de

volgende opties niet beschikbaar: SYS STBY,
AUD CTRL en TV AUDIO.

Apparaten bedienen
U kunt de SoundBar en de andere aangesloten
HDMI-CEC-compatibele apparaten met één
afstandsbediening bedienen.
Met één druk op de knop naar stand-by
Wanneer u (Stand-by) op de
afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen
de SoundBar en alle aangesloten HDMI CECapparaten (die de functie voor in stand-by
zetten met één druk op de knop ondersteunen)
tegelijkertijd over naar stand-by.
Als de functie voor in stand-by zetten met
één druk op de knop op uw SoundBar is
ingeschakeld, kunt u met de afstandsbediening
van uw TV of andere aangesloten HDMI-CECapparaten naar stand-by schakelen.
Volumeregeling
U moet een apparaat met de TV verbinden en
de audio-uitgang van de TV naar de SoundBar
leiden, zodat de SoundBar automatisch
naar de corresponderende audiobron kan
overschakelen.
Om audio met één druk op een knop te
kunnen gebruiken, schakelt u de volumeregeling
in en koppelt u verbonden apparaten aan de
audio-invoeraansluitingen van de SoundBar.
TV-audio koppelen
U moet een apparaat met de TV verbinden en
de audio-uitgang van de TV naar de SoundBar
leiden, zodat het apparaat wordt gekoppeld aan
de audio-invoeraansluiting (zie ‘Audio afspelen
via de SoundBar’ op pagina 15).

Met één druk op de knop naar stand-by
De SoundBar en alle verbonden HDMI-CECapparaten kunnen met een afstandsbediening
naar stand-by worden geschakeld.
Druk herhaaldelijk op SETUP om SYS STBY
te selecteren op het display (zie ‘Opties
en instellingen in het configuratiemenu’ op
pagina 16).

1

2
3
4
5

Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
ON te kiezen.
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op EXIT om het menu af te sluiten.
Opmerking

•• Om de functie voor het in stand-by zetten met
één druk op de knop uit te schakelen, kiest u
OFF.

Audio afspelen via de SoundBar
U moet een HDMI-CEC-apparaat met de
TV verbinden en de audio-uitgang van de TV
naar de SoundBar leiden om de audio van
het verbonden apparaat aan uw SoundBar te
koppelen.
Druk herhaaldelijk op SETUP om AUD
CTRL te selecteren op het display
(zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
ON te kiezen en druk vervolgens op OK.
• Om het geluid via de TV-luidsprekers
af te spelen, selecteert u OFF.
Druk herhaaldelijk op SETUP om TV
AUDIO op het display te kiezen en druk
vervolgens op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / )
om de audio-uitvoer voor elk aangesloten
apparaat te kiezen.
• HDMI ARC: audio-uitvoer via de
HDMI ARC-aansluiting.
• COAX IN: audio-uitvoer via de
coaxaansluiting.
• OPTI IN: audio-uitvoer via de optische
aansluiting.
• AUX: audio-uitvoer via de AUX-aansluiting.
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op EXIT om het menu af te sluiten.

1
2
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4
5

6
7

Opmerking
•• HDMI ARC kan alleen worden gekozen als u

uw SoundBar via een HDMI ARC-aansluiting
aansluit op een HDMI ARC-compatibele
TV (zie ‘Optie 1: de TV via HDMI (ARC)
aansluiten’ op pagina 8).
NL
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Opmerking

7

Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de
instellingen van uw SoundBar kunt wijzigen.
Let op
•• De meeste instellingen zijn al met de beste

1
2
3

waarden voor de SoundBar geconfigureerd.
Tenzij u een reden hebt om een instelling te
wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde
behouden.

Druk herhaaldelijk op SETUP om door
de opties op het display te bladeren
(zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Selecteer een optie en druk vervolgens op
OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
een instelling voor de optie te kiezen en
druk vervolgens op OK.
Opmerking

•• Als u niet binnen tien seconden op een knop

Opties en instellingen in het
configuratiemenu
Optie in het
Instelling voor de Instelling
configuratiemenu optie
voor de
optie
EASYLINK
ON
OFF
SYS STBY
ON
OFF
AUD CTRL
ON
OFF
TV AUDIO
HDMI ARC
COAX IN
OPTI IN
AUX
SUBW VOL
+5, +4, +3, ..., 0,
..., -3, -4, -5
AMBISOUND
POSITION
IN
FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER
DISTANCE
0M - 2M
2M - 3M
ABOVE
3M
DISPLAY
BRIGHT
DIM 1
DIM 2

16
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drukt, wordt het instellingenmenu automatisch
gesloten.
•• Druk op de Navigatieknop ( ) om terug te
gaan naar het vorige menu. Als u het menu
wilt afsluiten, drukt u op EXIT.

Ambisound
Voor het beste Surround Sound-effect selecteert
u de opties die betrekking hebben op uw ruimte
en op de positie van de SoundBar.
Druk herhaaldelijk op SETUP om
AMBISOUND te selecteren op het
display (zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Druk op OK.
Stel de positie van de SoundBar in.

1
2
3

A Druk op de Navigatietoetsen (

4

/
) om POSITION te kiezen en druk
vervolgens op OK.
B Druk op de Navigatietoetsen ( /
) om IN FRONT, RIGHT, LEFT of
CORNER te kiezen en druk vervolgens
op OK.
Stel de afstand in tussen uw luisterpositie en
de SoundBar.

A Druk op de Navigatietoetsen (

/
) om DISTANCE te kiezen en druk
vervolgens op OK.
B Druk op de Navigatietoetsen ( /
) om 2M - 3M (van nul tot twee meter)
0M - 2M (van twee tot drie meter) of
ABOVE 3M (meer dan drie meter) te
kiezen en druk vervolgens op OK.

De helderheid van het SoundBar-display
wijzigen.
Druk herhaaldelijk op SETUP om
AMBISOUND te selecteren op het
display (zie ‘Opties en instellingen in het
configuratiemenu’ op pagina 16).
Druk op OK.
Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om
BRIGHT, DIM 1 of DIM 2 te kiezen en druk
vervolgens op OK.

1
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Fabrieksinstellingen toepassen
U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de
standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn
geprogrammeerd.
Druk in de AUX-modus binnen drie seconden op
TREBLE+, VOL- en BASS+.
»» Wanneer de fabrieksinstellingen zijn
hersteld, wordt de SoundBar automatisch
uit- en weer ingeschakeld.

8

Wandmontage en
standaard
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Weergavedisplay

Lees alle veiligheidsmaatregelen voordat u uw
SoundBar op de muur of op een standaard
monteert (zie ‘Veiligheid’ op pagina 3).
Als u vragen hebt, neem dan contact op met
Philips Consumer Care in uw land.

Wandmontage
Lengte/diameter van schroeven
Controleer of u schroeven van een geschikte
lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het
type wandmontage.

3 - 3.5mm

> 25mm
Opmerking
•• U kunt de drie rubberen voetjes aan de

onderkant van de SoundBar verwijderen
voordat u deze aan de wand monteert.
•• Als u de rubberen voetjes verwijdert, kunt u
deze niet terugplaatsen op de onderkant van
de SoundBar.

Voor informatie over hoe u de SoundBar aan de
wand monteert, raadpleegt u de handleiding voor
wandsteunen.

NL
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Standaard voor SoundBar en TV
- STS1100/STS1300
Als u een Philips-TV hebt, kunt u uw SoundBar en
de TV op één standaard monteren.
Koop de standaard voor STS1100 of STS1300 bij
een erkende Philips-dealer.
Voor instructies over hoe u de standaard voor de
SoundBar en Philips-TV installeert, raadpleegt u de
snelstartgids.
STS1100:

9

Productspecificaties
Opmerking

•• Specificaties en ontwerp kunnen zonder
kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker
•

•
•
•

Totaal uitgangsvermogen:
• Europa en Azië: 300 W RMS (30%
THD)
• Latijns-Amerika: 224 W RMS (10%
THD)
Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ±3 dB
Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) /
(Klasse A)
Invoerspecificaties:
• AUX: 250 mV
• Music iLink: 50 mV

Audio
•

S/PDIF digitale audio-ingang:
• Coaxiaal: IEC 60958-3
• Optisch: TOSLINK

Apparaat
STS1300:

••
••
••
••

••

••
••

18
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Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik: 55 W
Stroomverbruik in stand-by: ≤ 1 W
Middenluidspreker:
• Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Luidsprekerdrivers: 2 x 64 mm (2,5
inch), volledig bereik
• Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
Voor-/achterluidsprekers:
• Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Luidsprekerdrivers: 4 x 64 mm (2,5
inch), volledig bereik
• Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
Afmetingen (b x h x d): 945 x 108 x 86 mm
Gewicht: 3,82 kg

•
•
•
•
•
•
•

Uitgangsvermogen: 80 W RMS (30% THD)
Impedantie: 6 ohm
Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5
inch)
Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
Afmetingen (b x h x d): 192 x 447 x 253
mm
Gewicht: 4,4 kg
Kabellengte: 3 m

Wandmontage
••
••

Afmetingen (b x h x d): 80 x 80 x 15 mm
Gewicht: 0,08 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening
•

2 x AAA-R03-1,5 V

10 Problemen oplossen
Waarschuwing
•• Risico op elektrische schok. Verwijder de
behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
Als u problemen hebt bij het gebruik van dit
product, controleer dan het volgende voordat
u om service vraagt. Als het probleem zich nog
steeds voordoet, registreer dan uw product voor
ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Apparaat
De knoppen op de SoundBar werken niet.
• Haal de stekker van de SoundBar enkele
minuten uit het stopcontact en steek de
stekker er weer in.

Geluid
Er komt geen geluid uit de SoundBarluidsprekers.
• Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan
op uw TV of andere apparaten. U hebt
geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
• de SoundBar en TV zijn verbonden
met een HDMI ARC-aansluiting, of
• er een apparaat is aangesloten op de
HDMI IN-aansluiting op uw SoundBar.
• Stel het geluid in voor het verbonden
apparaat (zie ‘Audio instellen voor
aangesloten apparaten’ op pagina 11).
• Herstel de fabrieksinstellingen van uw
SoundBar (zie ‘Fabrieksinstellingen
toepassen’ op pagina 17) en schakel deze
vervolgens uit en weer in.
• Druk herhaaldelijk op SOURCE op uw
SoundBar om de correcte audio-invoer op
het display te kiezen.
• Zorg dat de SoundBar niet is gedempt.
Druk op om MUTE OFF op het display
te kiezen.
Vervormd geluid of echo.
• Als u audio van de TV via de SoundBar
afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV
is gedempt.

NL
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Subwoofer

Beeld en geluid zijn niet synchroon.
• 1) Druk herhaaldelijk op SOUND
SETTINGS om AUD SYNC op het
display te kiezen en druk dan op OK.
2) Druk binnen twee seconden op
de Navigatietoetsen ( / ) om de
vertraging die op het display wordt getoond
te veranderen. 3) Druk op OK om te
bevestigen.

Afspelen
Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de
SoundBar automatisch in.
• Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt
van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw
SoundBar onafhankelijk wilt gebruiken, dient
u EasyLink uit te schakelen.
EasyLink werkt niet.
• Controleer of de SoundBar is aangesloten
op een EasyLink-TV van Philips en of
de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie
‘Inschakelen’ op pagina 14).
Er kunnen geen video of foto’s van een iPod of
iPhone op de TV worden afgespeeld.
• Blader op het scherm van uw iPod of
iPhone en selecteer foto’s en video’s om
deze af te spelen op uw TV.
• Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik
of onwettige wijzigingen van de iPod- of
iPhone-software hebben plaatsgevonden.
Er kunnen geen foto’s van een iPod of iPhone op
de TV worden weergegeven.
• Sluit een gele Composite-kabel aan op het
iPod-station en de TV.
• Kies de op TV AV/VIDEO als bron
(overeenkomstig de gele Composite-kabel).
• Druk op de afspeelknop op de iPod of
iPhone om een diapresentatie af te spelen.
• Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik
of onwettige wijzigingen van de iPod- of
iPhone-software hebben plaatsgevonden.
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