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Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de 
softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide 
onderdelen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM.
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LDe inhoud van de doos

Afstandsbediening
2 AAA-batterijen

Philips Streamium 
Wireless Micro System

Quick start guide

1

3

2

MCi300

Prepare

Connect

Enjoy

Snelstartgids 1 netsnoer 1 FM-antenne

Streamium Micro Hi-Fi System MCi300

Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.

CD-ROM 
(gebruikershandleiding 
en software)

mci300_qsg_05nld.indd   1 04-06-08   12:26:08



�

Voorbereiden1
Vooraanzicht

p

+ VOL - volume hoger/lager

Scherm

)K vooruit

DBB Dynamic Bass Boost

STOP

OPEN-CLOSE hiermee verwijdert u een disc

CD-lade 

INTERNET RADIO

MENU

HOME

J( achteruit

1 234 navigeren 
OK / 2; bevestigen/afspelen en onderbreken

 USB-aansluiting

y/AAN/STAND-BY/
ENERGIEBESPARENDE STAND-BY

WiFi-antenne
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a y

b INTERNET RADIO
c HOME
d SEARCH 
e HD muziek op de harde schijf (PC of Center)
f MENU
g 3 4 1 2 navigeren

h OK / 2; bevestigen/afspelen en onderbreken

i )K vooruit

j 9 stoppen

k + VOL - volume hoger/lager

l MUTE
m SHUFFLE (3 def) afspelen in willekeurige 

volgorde
n REPEAT (2 abc) herhalen
o INCR.SURR. (6 mno) Incredible 

Surround sound
p DBB (5 jkl) Dynamic Bass Boost
q RDS/NEWS (9 wxyz)
r SAME GENRE (8 tuv) zelfde genre
s MUSIC FOLLOWS ME
t DIM
u VIEW
v SAME ARTIST (7 pqrs) zelfde artiest
w SMART EQ (4 ghi) Smart Equalizer
x SLEEP (1 .,?!’@-_:;/) stand-bytimer
y 3SCROLL4

z CLEAR J( achteruit
{ FAVORITE
| USB universele seriële bus
} FM TUNER
~ MP3-CD/CD
� UPNP Universal Plug and Play

B 
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Verbinden2

Sluit de MCi300 aan op de stroomvoorziening
Sluit de MCi300 aan op een thuisnetwerk
Stream draadloos muziek van een PC

www
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In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze 
thuisnetwerk beschreven. 
(Wilt u een andere verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)

Wanneer u de MCi300 aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang kunt u:
Luisteren naar internetradio
Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER…
Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerknaam en het netwerkwachtwoord of de 
encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

Sluit de MCi300 aan op de stroomvoorziening
Wanneer u de MCi300 voor de eerste keer aansluit op de stroomvoorziening:

Wacht tot het menu voor taalselectie wordt weergegeven om uw taal te kiezen.
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 om de taal te selecteren

De MCi300 vraagt u om de netwerkinstellingen te selecteren.
Om de netwerkinstellingen te selecteren, volgt u de onderstaande stappen 
voor het aansluiten op een thuisnetwerk.

Aansluiten op een thuisnetwerk:
Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel (indien nodig) beschikbaar is.
Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router met toegang 
tot breedbandinternet is ingeschakeld.
Controleer of de MCi300 is ingeschakeld. 
Er zijn twee manieren om te installeren:

Eerste installatie wanneer u de MCi300 aansluit op de stroomvoorziening 
(ga verder met de stappen 6 t/m 8).
Netwerkinstellingen wijzigen na de eerste installatie (ga verder met 
de stappen 4 t/m 8).

Druk op de MCi300 op MENU.
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 om [Instellingen] > [Netwerk] te selecteren.
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 om [Draadloos].
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 om een netwerk te selecteren
Voer de encryptiesleutel in (indien gevraagd).
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 to select [Automatisch] > (Instell. toep.?) 
te selecteren [Ja].

Op de MCi300 wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen 
zijn opgeslagen.
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Opmerking In het hoofdstuk Aansluiten op een thuisnetwerk in de 
gebruikershandleiding vindt u meer informatie over netwerkverbindingen.

B 

A 
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Muziek streamen vanaf een UPnP-apparaat/PC
Als Windows Media Player 11 al op uw PC is geïnstalleerd, kunt u het 
installatiegedeelte overslaan en doorgaan met de configuratie.
Windows Media Player 11 installeren

Plaats de meegeleverde software-CD in de PC.
De installatie begint.
Als de installatie niet wordt uitgevoerd, klikt u op het pictogram  in Verkenner.

Volg de instructies op de PC om Windows Media Player 11 te installeren.
Een PC configureren om muziek te delen
Met de MCi300 kunt u muziek van een PC delen. 

Volg de instructies om Windows Media Player 11 te installeren.
Klik op de PC op Start > Programma's > Windows Media Player.
Klik in de Windows Media Player-interface op de vervolgkeuzelijst Mediabibliotheek 
en selecteer Media delen...

 
Schakel in het pop-upvenster Media delen... het selectievakje Mijn 
mediabestanden delen, in en klik op OK om te bevestigen.

Als de MCi300 op uw thuisnetwerk is aangesloten, wordt op het scherm 
de MCi300 weergegeven met een waarschuwingspictogram: 

Klik op de MCi300.
Selecteer Toestaan, en klik op OK om te bevestigen.
Druk op de MCi300 op HOME.
Press 3 of 4 om [UPnP], te selecteren en druk op 2.

Het kan enkele minuten duren tot de PC klaar is om media te delen.
Op het display wordt [Bezig met zoeken naar UPnP-servers...], weergegeven, 
gevolgd door een lijst met mediaservers.

Druk op 3 of 4 om de PC te selecteren en druk op 2.
Druk op 3 of 4 om een track te selecteren en druk op OK / 2; om af te spelen.
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Internetradio

Registreer de MCi300 bij Philips
Hieronder staat hoe u zich kunt aanmelden voor internetradio.
Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
Zorg voor een geldig e-mailadres.
Druk op INTERNET RADIO.

Op het display wordt het scherm voor registratie voor internetradio weergegeven.
Druk op de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening om het geldige 
e-mailadres in te voeren.
Druk op 2.

Op het venster wordt bevestigd dat er een e-mailbericht naar uw adres is verzonden.
Open uw Postvak IN en zoek naar een bericht van ConsumerCare@Philips.com 
met als onderwerp Your Streamium Registration...
Volg de instructies in het e-mailbericht om uw registratie op de website van 
Philips te voltooien.

Naar internetradio luisteren
Volg de stappen om de MCi300 bij Philips te registreren.
Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
Druk op INTERNET RADIO.

De opties worden weergegeven.
Druk op 3 of 4, en vervolgens op 2 om de internetradiodienst en het 
internetradiostation te selecteren.

1 
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Opmerking
Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.
Voor de functie internetradio moet u zich registreren.

Tip U kunt uw internetradiostations beheren onder Streamium Management 
op de Philips-website.
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Internetradiostations markeren als Favorieten
U kunt internetradiostations markeren als uw Favorieten zodat u ze een 
volgende keer gemakkelijker kunt terugvinden.

Volg de stappen om de MCi300 bij Philips te registreren.
Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
Druk tijdens het luisteren naar internetradio, op [FAVORITE] om het station 
te markeren.

De volgende keer dat u verbinding maakt met internetradio staat het 
radiostation vermeld in het menu Favoriete stations.

Luisteren naar favoriete stations
U moet internetradiostations opslaan als Favorieten om deze functie te kunnen gebruiken.

Volg de stappen om de MCi300 bij Philips te registreren.
Volg de stappen om internetradiostations als Favorieten te markeren.
Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
Druk op HOME.
Selecteer [Internetradio] > [Favoriete stations]. 
Druk op 3 of 4 om te selecteren en druk op 2.

Luisteren naar Mijn media
Met Mijn media kunt u handmatig internetradiostations toevoegen die niet onder de 
standaardservice vallen.

Volg de stappen om de MCi300 bij Philips te registreren.
Volg de stappen om handmatig internetradiostations toe te voegen.
Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
Druk op INTERNET RADIO.
Druk op 3 of 4 om [Mijn media], te selecteren en druk op 2.
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Veelgestelde vragen
Over de gebruiksomgeving
Vraag Antwoord
Is er een maximale 
zendafstand tussen een 
Philips Wireless Micro HiFi-
systeem en WiFi-routers voor 
goede streaming?

Ja. De maximale afstand voor Wi-Fi-transmissie is 250 meter 
in een open ruimte.
In een thuisomgeving met massieve obstakels zoals muren 
en deuren wordt de effectieve zendafstand echter beperkt 
tot 50 - 100 m. Zet het apparaat op een andere plaats als u 
zendproblemen ondervindt. 

E

D

C
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Vraag Antwoord
Is upgraden van het Philips 
Wireless Micro HiFi-systeem 
mogelijk?

Ja, u kunt het Philips Wireless Micro HiFi-systeem upgraden 
met software. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt 
installeren zodra deze beschikbaar zijn.
Kijk voor het laatste nieuws over nieuwe functies en 
verbeteringen regelmatig op http://www.philips.com/support.

Vraag
Question Antwoord
Ik heb alle stappen uit 
de gebruikershandleiding 
uitgevoerd om het 
Wireless Micro HiFi-systeem 
op mijn thuisnetwerk aan te 
sluiten, maar het systeem 
is nog steeds niet verbonden. 
Wat moet ik doen?

Druk op het Wireless Micro HiFi-systeem op MENU en 
selecteer [Informatie] > [Draadloos] > [Draadloze modus]. 
Controleer of de modus op het Wireless Micro HiFi-systeem is 
gewijzigd van Ad hoc-modus in modus Infrastructuur.
Controleer ook of de SSID, het IP-adres, de WEP-sleutel 
of WPA-sleutel overeenkomt met de instellingen van uw 
draadloze thuisnetwerk.

Probeer de SSID op uw router te wijzigen in een uniekere 
naam zodat deze niet hetzelfde is als de SSID van de router 
van uw buren.
Het Wireless Micro HiFi-systeem ondersteunt draadloze 
en vaste verbindingen tegelijkertijd. Het is mogelijk dat uw 
draadloze IP-adres en uw vaste IP-adres zich op hetzelfde 
subnet bevinden. Hierdoor werkt het apparaat niet goed. 
Wijzig het DHCP-bereik van uw draadloze router zodat het 
draadloze IP-adres dat wordt ontvangen door het apparaat 
zich op een ander subnet bevindt dan het vaste IP-adres.
Probeer op de router het kanaal van uw 
thuisnetwerkinstellingen te wijzigen.
Gebruik voor uw router een WPA-sleutel in plaats van 
een WEP-sleutel. Als u een WEP-sleutel gebruikt als 
encryptiesleutel, stel voor alle 4 de sleutels dan dezelfde 
naam in.
Controleer of de turbomodus van uw draadloze router 
is uitgeschakeld, als uw router over deze functie beschikt.

•

•

•

•

•

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online
Ga naar www.philips.com/welcome
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Belangrijk

Veiligheid
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen 

  
Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd 
materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan 
veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is 
het van belang dat u het apparaat niet opent.
Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor 
u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om 
bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het risico van brand of een elek-
trische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat 
niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er 
geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit 
apparaat worden geplaatst.

LET OP: Om het risico van brand of een elektrische schok zo 
veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te 
passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in 
te steken. 

Lees deze instructies.

Bewaar deze instructies.

Neem alle waarschuwingen in acht.

Volg alle instructies.

Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.

Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.

Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeer dit apparaat 
volgens de instructies van de fabrikant.

Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van 
warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, 
kachels, of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte 
produceren. 

Neem in landen met gepolariseerde stroom het 
veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in 
acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan 
de ene breder is dan de andere.Een geaarde stekker heeft 
twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het 
aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de 
meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg 
dan een elektricien om het verouderde stopcontact te 
vervangen.

Let op: Om het risico van een elektrische schok te beperken, 
dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede 
opening van het contact en deze er volledig in te steken.

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.
Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden 
produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het 
geluid wordt blootgesteld.Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd 
luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te 
beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens 
niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:
Zet de volumeregeling op een lage stand.
Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:
Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in 
het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en 
het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, 
stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het 
apparaat komt.

Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde 
toebehoren/accessoires.

Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant 
gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, 
standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een 
wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig 
te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt. 

 

Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij 
onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd 
niet wordt gebruikt.

Laat al het onderhoud verrichten door erkend 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist 
wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is 
beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp 
op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is 
blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat 
niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

WAARSCHUWING met betrekking tot 
batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen 
gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of 
beschadiging van eigendommen of het apparaat:

Plaats alle batterijen correct met + en - zoals 
aangegeven op het apparaat..
Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen 
batterijen in het apparaat..
Verwijder de batterijen wanneer het apparaat 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of 
nat wordt.

Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, 
zoals een glas water of een brandende kaars.

Dit product kan lood en kwik bevatten. 
Voor het weggooien van deze materialen zijn 
milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg 
uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org.

Waarschuwing

Verwijder de behuizing van de MCi300 nooit.
Geen enkel onderdeel van de MCi300 hoeft ooit te worden 
gesmeerd
Plaats de MCi300 op een vlakke, harde en stabiele ondergrond..
Plaats de MCi300 nooit op andere elektrische apparatuur.
Gebruik de MCi300 uitsluitend binnenshuis. Houd de MCi300 uit de 
buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
Houd de MCi300 uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of 
warmte.

•
•

•
•
•

•
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Een stekker aansluiten
De draden in het netsnoer hebben de volgende 
kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).
Als deze kleuren niet overeenkomen met de 
kleurmarkeringen voor de polen in de stekker 
gaat u als volgt te werk:

Sluit de blauwe draad aan op de zwarte 
of met een N gemarkeerde pool. 
Sluit de bruine draad aan op de rode 
of met een L gemarkeerde pool.
Sluit deze draden niet aan op het groene 
(of groen-gele) of met een E (of e) 
gemarkeerde aardcontact in de stekker.
Bevestig de trekontlasting over de mantel 
van het netsnoer - niet slechts over de twee 
draden - en sluit de stekker.

Stekker
Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd 
voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de 
zekering als volgt:

Verwijder het deksel van de zekering en de 
zekering zelf.
Plaats een nieuwe zekering van het 
goedgekeurde type BS13625 Amp, A.S.T.A. 
of BSI.
Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw 
stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats 
daarvan een passende stekker monteren. 
Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag 
de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 
5 ampère. Bij gebruik van een stekker zonder 
zekering mag de zekering in de meterkast niet 
groter zijn dan 5 ampère.
Gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar 
van een elektrische schok te voorkomen wanneer 
die elders in een stopcontact van 13 ampère zou 
worden gestoken.
Norge
Typeskilt finnes 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.

•

•

•
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Verklaring
Verklaring van de fabrikant
Voor de VS: 
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een 
digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van 
de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om 
een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, 
gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan 
schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, 
als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de 
instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in bepaalde 
opstellingen geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat 
wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of 
televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit 
en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te 
corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te 
nemen.

Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij 
een andere stroomkring dan het stopcontact waarop de 
ontvanger is aangesloten
Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus 
om hulp.

Voor Canada: 
Dit digitale apparaat voldoet aan de limieten voor de 
radiofrequente ruisuitstralingen van een digitaal apparaat uit 
klasse B zoals bepaald in de Radio Interference Regulations 
van het Canadese Ministerie van Communicatie. Dit digitale 
apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003

Symbool klasse II apparatuur

  
 

Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel 
isolatiesysteem heeft.

Verwijdering van het product 
en de verpakking
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige 
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw 
gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer 
op wieltjes 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 plaats uw product niet bij het 
gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct 
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid.
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We 
hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig 
mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.
Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de 
verwijdering van verpakkingsmateriaal.
Met het oog op het milieu
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We 
hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan 
worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), 
polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden 
gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer 
het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. 
Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien 
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
Informatie over de verwijdering van batterijen
Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) 
bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. 
Lever het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt 
om de ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat 
u het apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren 
op een officieel verzamelpunt.
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Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips 
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