Sempre pronto a ajudar
Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome
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1 Segurança
Leia e compreenda todas as instruções antes
de utilizar este produto. Se resultarem danos do
não cumprimento destas instruções, a garantia
não se aplica.
Risco de choque eléctrico ou incêndio!
• Nunca retirar o revestimento do produto.
• Nunca exponha o produto e os acessórios
à chuva ou água. Nunca coloque
recipientes com líquidos, tais como
jarras, próximos do produto. Se forem
derramados líquidos sobre o produto,
desligue-o imediatamente da tomada.
Contacte o Apoio ao Cliente para que
o produto seja verificado antes de ser
utilizado.
• Nunca coloque o produto e os acessórios
perto de chamas ou fontes de calor,
incluindo a exposição solar directa.
• Nunca insira objectos nos orifícios de
ventilação ou noutras aberturas do
produto.
• Quando a ficha de alimentação ou o
dispositivo de ligação de um aparelho
forem utilizados como dispositivo de
desactivação, o dispositivo de desactivação
deve estar pronto para ser utilizado de
imediato.
• Desligue o produto da tomada eléctrica
antes de tempestades com relâmpagos.
• Quando desligar o cabo de alimentação,
agarre na ficha com firmeza, nunca no
cabo.
• As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas
instaladas) não devem ser expostas a calor
excessivo, tal como a exposição directa à
luz solar, fogo ou situações similares.
Risco de curto-circuito ou incêndio!
• Antes de ligar o produto à tomada
eléctrica, certifique-se de que a tensão
corresponde ao valor impresso na parte
posterior do produto. Nunca ligue o
produto à tomada eléctrica se a tensão for
diferente.
2
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•

Nunca exponha o telecomando ou as
pilhas a chuva, água, luz do sol ou calor
excessivo.
• Evite forçar as fichas de alimentação.
As fichas de alimentação soltas podem
provocar a formação de arco ou fogo.
• Coloque correctamente a pilha com as
polaridades (marcações +/-) conforme
indicado no telecomando.
• Pode haver perigo de explosão se a
pilha não for substituída correctamente.
Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de
um tipo equivalente.
Risco de ferimentos ou danos no produto!
• Este produto não deve ser exposto a gotas
ou salpicos!
• Não coloque quaisquer fontes de perigo
em cima deste produto (por ex., objectos
com líquidos ou velas acesas).
• Nunca coloque o produto ou
quaisquer outros objectos sobre o
cabo de alimentação ou qualquer outro
equipamento eléctrico.
• Se o produto for transportado a
temperaturas inferiores a 5 °C, desembale
o produto e aguarde até que a sua
temperatura seja igual à temperatura
ambiente, antes de ligá-lo à tomada
eléctrica.
Risco de sobreaquecimento!
• Nunca instale este produto num espaço
confinado. Deixe sempre um espaço de,
pelo menos, 10 cm à volta do produto
para permitir uma ventilação adequada.
• Certifique-se de que as cortinas ou outros
objectos nunca cobrem as ranhuras de
ventilação do produto.
Risco de contaminação!
• Retire a pilha se esta estiver vazia ou se o
telecomando não for utilizado durante um
longo período de tempo.
• As pilhas contêm substâncias químicas e
devem ser eliminadas correctamente.

Risco de ingestão da pilha tipo botão!
• O dispositivo pode conter uma pilha tipo
botão passível de ser engolida. Mantenha
sempre a pilha fora do alcance das
crianças! Se engolida, a pilha pode provocar
lesões graves ou a morte. Podem ocorrer
queimaduras internas graves duas horas
após a ingestão.
• Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou
introduzida em qualquer parte do corpo,
consulte um médico de imediato.
• Quando substituir as pilhas, mantenha
sempre todas as pilhas - novas e usadas fora do alcance das crianças. Assegure-se
de que o compartimento das pilhas está
bem protegido depois de substituir a pilha.
• Se não for possível proteger totalmente
o compartimento das pilhas, não volte
a utilizar o produto. Mantenha fora do
alcance das crianças e entre em contacto
com o fabricante.
Nota
•• A placa de identificação encontra-se na parte posterior
do produto.
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2 O seu sistema
de base
Parabéns pela compra do seu produto e bemvindo à Philips! Para beneficiar na totalidade
do suporte que a Philips oferece, registe o seu
produto em www.philips.com/welcome.

Introdução
Com este sistema, pode:
• desfrutar de áudio de um iPod/iPhone ou
dispositivo externo,
• carregar o seu iPod/iPhone, e
• ouvir estações de rádio FM e DAB.

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique o conteúdo da
embalagem:
a

b

d

c

e

OR7200

User Manual

a Altifalante de base
b Telecomando
c Manual do utilizador
d Cabo de alimentação de CA VDE

4

PT

f

e Cabo de alimentação de CA para Reino
Unido
f Cabo MP3 link

Visão geral do sistema

j
i
h

a
b
c

g
f

d
e

n

k
m

l
a INFO
• Premir repetidamente para apresentar
as informações disponíveis.
b SCAN
• Premir para activar a procura pela
próxima estação de rádio FM com
uma recepção forte.
• Manter premido para activar a procura
automática e a memorização de
estações de rádio FM.
c SOURCE
• Rodar para seleccionar uma fonte.
• Rodar para mudar o sistema de modo
de espera para o modo normal.

d

•
•

Premir para alternar o sistema entre o
modo de espera e o modo normal.
Rodar para ajustar o volume.

e Base para iPod/iPhone
f

•
•
•

No modo FM, rodar para sintonizar
uma estação de rádio manualmente.
Rodar para percorrer os menus FM
ou DAB.
Nos menus FM ou DAB, premir para
entrar nos menus de nível inferior ou
confirmar uma opção.
PT
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•
•

Num iPod/iPhone compatível, premir
para colocar em pausa ou retomar a
reprodução de música.
Num iPod/iPhone compatível, manter
premido para o colocar em modo de
suspensão ou premir para o activar.

g PRESET
• Rodar para seleccionar uma estação de
rádio programada.
h PROGRAM
• Premir para activar a programação de
estações de rádio.
i MENU
• Premir para entrar ou sair dos menus
FM ou DAB.
• Premir para entrar no menu iPod/
Music (iPod/Música) do iPod/iPhone.
• Premir repetidamente para percorrer
as categorias de música no menu iPod/
Music (iPod/Música) do iPod/iPhone.
j Ecrã LCD
k AC MAIN~
• Ligar o cabo de alimentação de CA.
l MP3-LINK
• Ligar um dispositivo externo através
de um cabo MP3 Link.
m DAB SOFTWARE
• Entrada para actualização de firmware
n Antena

6
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3 Ligar a corrente

Ligue o cabo de alimentação de CA à entrada
AC MAIN~ e, em seguida, à tomada eléctrica.
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4 Ligar e
seleccionar uma
fonte

Para ligar o produto,
• prima o botão ,
• rode o botão SOURCE no produto, ou
• prima no telecomando.
»» O produto muda para a última fonte
seleccionada.
•

Para mudar o produto para o modo
de espera, prima o botão ou
novamente.
Para seleccionar uma fonte,
• rode o botão SOURCE no produto, ou
• prima repetidamente o botão SRC no
telecomando.
•
: Ouvir estações de rádio DAB
•
: Ouvir estações de rádio FM
•
: Reproduzir a lista de
reprodução do seu iPod/iPhone
•
: Reproduzir áudio
transferido através da entrada MP3LINK

8
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5 Acertar o
relógio
1

2
3

4

5

6

No modo de espera, mantenha o botão
premido durante 2 segundos.
»»
(formato de 12 horas) ou
(formato de 24 horas) fica
intermitente.
Rode o botão
para seleccionar um
formato de hora e, em seguida, prima o
botão
para confirmar.
»» Os dígitos da hora ficam intermitentes.
Rode o botão
para acertar as horas
e, em seguida, rode o botão
para
confirmar.
»» Os algarismos dos minutos ficam
intermitentes.
Rode o botão
para acertar os minutos
e, em seguida, prima o botão
para
confirmar.
»» O menu seguinte é apresentado.

Rode o botão
para seleccionar
ou
.
•
: Permitir que o produto
sincronize automaticamente a hora
com uma estação DAB que transmita
sinais horários.
•
: Não sincronizar a hora com
nenhuma estação DAB que transmita
sinais horários.
Prima o botão

para confirmar.
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6 Utilizar a base

3

Coloque o seu iPod/iPhone na base.

4

Reproduza uma faixa do seu iPod/iPhone.

Pode desfrutar de conteúdo áudio de um iPod/
iPhone compatível através deste produto.
Nota
•• Durante a reprodução, não é transferido nenhum sinal
de áudio através da tomada dos auscultadores do seu
iPod/iPhone.
•• Depois do seu iPod/iPhone ser ligado e reconhecido,
o produto sincroniza automaticamente a hora com o
iPod/iPhone.

Modelos iPod/iPhone
compatíveis
Este produto suporta os seguintes modelos de
iPod e iPhone.
Concebido para
• iPod touch (2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
• iPod classic
• iPod nano (2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G

•
•
•

Desfrutar de áudio através da
base
1
2

10

Mude a fonte para

.

Pressione o compartimento da base para
ejectá-lo.

PT

Para iniciar, colocar em pausa ou
retomar a reprodução, prima o botão
.
Para saltar para uma faixa, rode o
botão .
Para mudar o iPod/iPhone para o
modo de suspensão ou para o activar,
mantenha o botão
premido.

Carregar o seu iPod/iPhone
Depois do iPod/iPhone ser colocado na base e
reconhecido, o carregamento é iniciado.

Retirar o seu iPod/iPhone da
base
Nota
•• Perigo de danos na base ou no seu iPod/iPhone: não
rode, nem agite o seu iPod/iPhone.

1
2

Retire o iPod/iPhone da base.
Pressione o compartimento da base para
dentro até ouvir um "estalido" para este
permanecer recolhido.

PT
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7 Ouvir estações
de rádio FM
1
2

Rode o botão SOURCE para mudar o
produto para .
Procure estações de rádio automática ou
manualmente.

Memorizar estações de rádio
automaticamente
Mantenha SCAN premido até
ser
apresentado.
»» Depois de a procura estar concluída, a
primeira estação de rádio memorizada
é transmitida.
•

Nota
•• Para uma recepção optimizada, estenda totalmente a
antena e ajuste a sua posição.

•• Pode memorizar um máximo de 30 estações de rádio
FM.

Procurar uma estação de
rádio automaticamente
Prima SCAN para activar a procura automática.

Programar estações de rádio
manualmente
1
2
3
4
5

»» Depois de ser detectada uma estação
de rádio com uma recepção forte, a
procura pára e a estação de rádio é
transmitida.

Procurar uma estação de
rádio manualmente
Rode o botão
até ser apresentada a
frequência da estação de rádio pretendida.

12
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Para sintonizar uma estação de rádio
memorizada, rode o botão PRESET até a
sua frequência ser apresentada.

•

Sintonizar uma estação de rádio.
Prima o botão PROGRAM para activar a
programação.
Rode o botão
para seleccionar um
número de sequência programado.
Prima o botão
para confirmar.
»» A estação de rádio é memorizada com
o número de sequência seleccionado.
Repita os passos 1 a 4 para programar
mais estações de rádio.
Para sintonizar uma estação de rádio
programada, rode o botão PRESET até a
sua frequência ser apresentada.
Nota

•• Se memorizar uma estação de rádio com o número
de sequência de outra estação, a estação anterior é
substituída.

Visualizar informação RDS
O Radio Data System (RDS - sistema de dados
em radiodifusão) é um serviço que permite às
estações FM transmitir informações adicionais.
Quando sintoniza uma estação de rádio FM
que transmite sinais RDS, o nome da estação é
apresentado.

1
2

Sintonizar uma estação RDS.
Prima INFO repetidamente para percorrer
as informações disponíveis (se disponíveis):
• Texto da rádio
• Tipo de programa como [NEWS]
(notícias), [SPORT] (desporto), [POP
M] (música pop)...
• Serviços do programa
• Mono/Estéreo
• Hora
• Data

Tipos de programas RDS
NENHUM TIPO
NOTÍCIAS
ACTUALIDADES
INFO
DESPORTO
EDUCAR
DRAMA
CULTURA
CIÊNCIA
VARIEDADES
M. POP
M. ROCK
M. CALMA
M. CLÁS.
CLÁSSICOS
OUTRA M.

Nenhum tipo de
programa RDS
Serviços noticiosos
Política e temas actuais
Programas de
informação especiais
Desporto
Educação e formação
avançada
Radionovelas e literatura
Cultura, religião e
sociedade
Ciência
Programas de
entretenimento
Música Pop
Música Rock
Música leve
Música clássica leve
Música clássica
Programas musicais
especiais

METEOROLOGIA
FINANÇAS
INFANTIL

Meteorologia
Finanças
Programas infantis

SOCIAL
RELIGIÃO
ANTENA ABERTA
VIAGENS
LAZER
JAZZ
COUNTRY
M. NACION.
OLDIES

Assuntos sociais
Religião
Participação dos ouvintes
Viagem
Lazer
Música Jazz
Música Country
Música nacional
Música dos anos 50, 60,
70 e 80
Música popular
Documentários
Teste do alarme
Alarme

M. POPULAR
DOCUM.
TES
ALARME

Ajustar as definições FM
1
2

No modo FM, prima MENU para aceder
aos menus FM.
Rode o botão

para percorrer os menus.

Definições de procura

1
2

3

Prima o botão

para aceder a submenus.

Rode o botão
para seleccionar uma
opção.
•
: Procurar apenas
estações com recepção forte.
•
: Procurar todas
as estações independentemente da
intensidade do sinal de uma estação
ser forte ou fraca.
Prima o botão

para confirmar a opção.
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Definições de áudio

1
2

3

Prima o botão

para aceder a submenus.

Rode o botão
para seleccionar uma
opção.
•
: Permitir a saída
estéreo, mesmo que a estação
transmita sinais de áudio estéreo
fracos.
•
: Converter sinais
estéreo em saída mono, mesmo que
a estação transmita sinais de áudio
estéreo fortes.
Prima o botão

para confirmar a opção.

Menus de sistema

1
2
•

14

Prima o botão
de sistema.

para aceder aos menus

Rode o botão
para seleccionar um
submenu.
Para obter mais detalhes, consulte a secção
"Utilizar menus de sistema".

PT

8 Ouvir estações
de rádio DAB

Dica
•• Pode efectuar uma nova procura para actualizar a lista
de estações memorizada (consulte "Utilizar menus
DAB" > "Procurar estações novamente").
•• Pode sintonizar uma estação manualmente (consulte
"Utilizar menus DAB" > "Sintonizar uma estação
manualmente").

Nota
•• Para uma recepção optimizada, estenda totalmente a
antena e ajuste a sua posição.

•• Pode programar um máximo de 30 estações de rádio
DAB.

•• Verifique junto do seu representante local ou vá a

www.WorldDAB.org para as frequências de rádio DAB
aplicáveis na sua área.

Primeira utilização
1
2

Rode o botão SOURCE para mudar o
produto para .
Rode o botão
até o menu
ser apresentado.

Sobre símbolos especiais
Pode ser apresentado um símbolo antes do
nome de uma estação.
• H: A estação é uma das suas 10 estações
favoritas.
• ?: A estação está indisponível ou inactiva.
•
: Trata-se de uma estação primária com
serviço secundário.
•
: Trata-se de uma estação secundária.

Programar estações de rádio
1
2
3

3

4

Prima o botão
para activar a procura
automática.
»» Este produto memoriza
automaticamente as estações de rádio
com intensidade suficiente do sinal.
»» Depois de a procura estar concluída, a
primeira estação de rádio memorizada
é transmitida automaticamente.
Rode o botão
para seleccionar uma
estação e, em seguida, prima o botão
para começar a ouvir.

4
5
•

Sintonize uma estação de rádio DAB.
Prima PROGRAM para activar a
programação.
Rode o botão
para seleccionar um
número de sequência programado.
Prima o botão
para confirmar.
»» A estação de rádio é memorizada com
o número de sequência seleccionado.
Repita os passos 1 a 4 para programar
mais estações de rádio.
Para sintonizar uma estação de rádio
programada, rode o botão PRESET até o
nome ser apresentado.
Nota

•• Se memorizar uma estação de rádio com o número
de sequência de outra estação, a estação anterior é
substituída.

PT
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Apresentação de informações
DAB
No visor de transmissão DAB, a primeira
linha mostra o nome da estação e a segunda
linha mostra as informações de serviço para a
estação actual.
Prima INFO repetidamente para percorrer as
informações seguintes (se disponíveis).
• Segmento de etiqueta dinâmica (DLS)
• Força do sinal
• Tipo de programa (PTY)
• Nome do conjunto
• Frequência
• Taxa de erro do sinal
• Codec de taxa de bits
• Hora
• Data

Utilizar menus DAB
1
2

No modo DAB, prima MENU para aceder
aos menus DAB.
Rode o botão

Procurar estações novamente
A procura completa é utilizada para executar
uma procura alargada por estações de rádio
DAB.

Prima o botão
para iniciar a procura de
estações DAB disponíveis.
»» Depois de a procura estar concluída,
a primeira estação detectada é
transmitida.

Sintonizar uma estação manualmente
Com esta funcionalidade, pode sintonizar
manualmente uma frequência/canal específicos.
Além da orientação de antena para uma
melhor recepção de rádio, a recepção
ideal também pode ser obtida com esta
funcionalidade.

para percorrer os menus.

Sintonizar uma estação memorizada

1
2

1

2
3

16

Prima o botão
para aceder à lista de
estações memorizadas.
• Se não estiver memorizada nenhuma
estação DAB, o produto inicia a
procura automática.

3

Prima o botão
estações.

para aceder à lista de

Rode o botão
para seleccionar uma
estação de 5A a 13F.

Prima o botão

para confirmar a opção.

Rode o botão
estação.

para seleccionar uma

DRC (Controlo de gama dinâmica)

Prima o botão

para começar a ouvir.

O DRC adiciona ou remove um grau de
compensação para as diferenças na gama
dinâmica entre estações de rádio.

PT
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•

1
2

3

Prima o botão
submenus.

Rode o botão
para seleccionar um
submenu.
Para obter mais detalhes, consulte a secção
"Utilizar menus de sistema".

para aceder aos

Rode o botão
para seleccionar uma
opção. (O asterisco antes da opção indica
a definição actual).
•
: Não foi aplicada nenhuma
compensação.
•
: Foi aplicada a compensação
média.
•
: Foi aplicada a
compensação máxima.
Prima o botão

para confirmar a opção.

Eliminar estações inválidas
Esta opção apresenta uma lista das estações
activas e elimina todas as estações que estão
na lista, mas não transmitem na sua área. À
frente do nome de uma estação inválida, é
apresentado um ponto de interrogação (?).

1
2

3

Prima o botão
submenus.

para aceder aos

Rode o botão
para seleccionar uma
opção.
•
: Voltar ao menu anterior.
•
: Eliminar estações inválidas da
lista de estações.
Prima o botão

para confirmar a opção.

Menus de sistema

1

Prima o botão
de sistema.

para aceder aos menus
PT
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9 Ouvir um
dispositivo
externo
Também pode ouvir um dispositivo de áudio
externo, como um leitor MP3, através deste
produto.

1
2

3

18

Rode o botão SOURCE para mudar a
fonte para
.
Ligue o cabo MP3 Link
• à entrada MP3-LINK no painel
posterior deste produto, e
• à tomada dos auscultadores no
dispositivo externo.
Reproduza áudio no dispositivo externo
(consulte o seu manual do utilizador).

PT

10 Utilizar menus
de sistema
Utilize os menus do sistema para
• verificar a versão de software actual deste
produto,
• actualizar o software e
• repor as predefinições de fábrica do
produto.

Actualizar o software

1
2

Verificar a versão do software
actual
3
Prima o botão
software actual.

para apresentar a versão de

4
5

Visite www.philips.com/support.
Procure informações de assistência sobre
este produto utilizando a palavra-chave
"ORD7300/10".
»» Quando está disponível um pacote
de actualização, pode aceder à ligação
das "Instruções de instalação" em
"Software e controladores". O texto
exacto dos nomes da ligação pode
variar nos diferentes idiomas.
Clique na ligação das "Instruções de
instalação".
Leia e compreenda as instruções na
actualização de software.
Siga as instruções para concluir a
actualização.

Repor o produto

1
2

3

Prima o botão
opções.

para apresentar as

Rode o botão
para seleccionar uma
opção.
•
: Voltar ao menu anterior.
•
: Repor as predefinições de
fábrica do produto.
Prima o botão

para confirmar a opção.

PT
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11 Ajustar o
volume
Rode o botão

20
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12 Utilizar o
telecomando

SCAN

PROG
Durante a utilização, pode usar o telecomando
para controlar a reprodução.

Premir para procurar a próxima
estação com recepção forte.
Durante a procura,
é apresentado.
Para programar estações de rádio,

1 Sintonize a estação de rádio que
pretende memorizar.

2 Prima PROG para activar a
programação.

Activar a pilha

3 Prima

Na primeira utilização, retire a patilha
protectora do compartimento das pilhas.

4 Prima para confirmar.
5 Repita os passos 1 a 4 para pro-

/
para seleccionar um número da sequência.

gramar mais estações de rádio.
Premir para confirmar uma opção
de menu.

Controlar a reprodução
Durante a reprodução, siga as instruções abaixo
para controlar a reprodução.

Modo FM
Botões

/

/

/

/
PRESET
+/-

SCAN

Funções

Para sintonizar uma estação
de rádio específica, premir
repetidamente até a sua frequência
ser apresentada.
Para sintonizar estação de rádio
anterior ou seguinte com uma
recepção forte, manter premido
para iniciar a procura.
Durante a programação de
uma estação de rádio, premir
repetidamente para seleccionar um
número de sequência.
Para percorrer os menus, premir
repetidamente.
Para sintonizar uma estação
de rádio programada, premir
repetidamente até o seu número
de sequência e a sua frequência
serem apresentados.
Para memorizar estações de rádio
automaticamente, manter premido
até
ser apresentado.

Modo DAB
Botões

Funções

MENU

• Premir para aceder os menus
DAB.
• Para sair ou voltar ao menu de
nível superior, premir novamente.
Para percorrer os menus, premir
repetidamente.
Premir para confirmar uma opção
de menu.
Para seleccionar uma estação de
rádio da lista de estações, premir
repetidamente até o seu nome ser
apresentado.
Para sintonizar uma estação
de rádio programada, premir
repetidamente até o seu número
de sequência e a sua frequência
serem apresentados.
Durante a programação de
uma estação de rádio, premir
repetidamente para seleccionar um
número de sequência.

/

/

PRESET
+/-

/

PT
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Botões

Funções

PROG

Para programar estações de rádio,

1 Sintonize a estação de rádio que
pretende memorizar.

2 Prima PROG para activar a
programação.

Volume
Botões

Funções

VOL+/VOL-

Para aumentar ou diminuir o
volume, premir repetidamente.
Premir para cortar o som do
produto ou cancelar o corte
de som.

MUTE

3 Prima

/
para seleccionar um número da sequência.

4 Prima para confirmar.
5 Repita os passos 1 a 4 para programar mais estações de rádio.

Substituir a pilha

Modo DOCK
Botões

/
/
MENU

Funções

Premir para iniciar, colocar em
pausa ou retomar a reprodução.
Para mudar o iPod/iPhone para
o modo de suspensão ou para o
activar, manter premido.
Para saltar para uma faixa, premir
repetidamente.
Para retroceder numa faixa ou
procurar rapidamente para a
frente, manter premido.
Para seleccionar uma faixa da
biblioteca,

1 Prima MENU para entrar no

menu iPod/Music (iPod/Música) do seu iPod/iPhone.

2 Prima MENU repetidamente
para percorrer as categorias.

3 Prima

/
para percorrer as subcategorias ou seleccionar uma faixa.

4 Prima

para entrar num menu
de nível inferior ou iniciar a
faixa seleccionada.
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1
2
3

Puxe o suporte da pilha para fora e, em
seguida, retire a pilha gasta.
Introduza uma pilha CR2025 com as
polaridades (+/–) no sentido ilustrado na
figura.
Insira o suporte da pilha.

13 Resolução de
problemas
Aviso
•• Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o
produto sozinho.
Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo,
verifique os seguintes pontos antes de solicitar
assistência. Se o problema persistir, visite a
página Web da Philips (www.philips.com/
support). Quando contacta o Apoio ao Cliente,
assegure-se de que o produto está à mão e o
número do modelo e o número de série estão
disponíveis.
Sem corrente
•• Assegure-se de que o cabo de alimentação
CA está ligado correctamente.
•• Certifique-se de que há electricidade na
tomada de CA.
Sem som
•• Ajuste o volume.
•• No modo MP3 Link, assegure-se de que
o dispositivo de áudio externo não tem o
som cortado.
Sem resposta do produto
• Assegure-se de que há alimentação
disponível.
• Desligue o produto e, em seguida, ligue-o
novamente.
Má recepção de rádio
•• Devido à interferência de outros sistemas
eléctricos ou obstáculos de edifícios,
os sinais ficam mais fracos. Desloque o
produto para um local sem interferências.
•• Assegure-se de que a antena está
completamente estendida. Ajuste a posição
da antena.
A definição do relógio foi apagada.
• A alimentação foi interrompida ou o cabo
de alimentação CA foi desligado.
• Acerte o relógio novamente.
PT
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14 Informações do
produto
Nota
•• As informações do produto estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio.

Amplificador
Resposta em frequência
Relação sinal/ruído
Entrada aux.

60 Hz - 16 kHz,
±3 dB
> 70 dBA
0,5 V RMS 10 kOhm

Sintonizador
Gama de sintonização

Grelha de sintonização
Sensibilidade DAB
(EN50248)
Distorção harmónica total
Relação sinal/ruído
Número de estações de
rádio programadas

FM: 87,50 108 MHz;
DAB: 174 928 239 200 MHz
50 kHz
< -95 dbm
< 2%
> 50 dBA
30 (FM), 30
(DAB)

Altifalantes
Impedância do altifalante
Diafragma do altifalante
Sensibilidade

24
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6 Ohm
2 de 3" de gama
total
> 82 dB/m/W

Informações gerais
Consumo de energia
de CA
Consumo de energia
em funcionamento
Dimensões (unidade
principal)
Peso (unidade principal)

100-240 V~, 50/60 Hz
15 W
325 x 175 x 167 mm
3,5 kg

15 Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a
este dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela WOOX Innovations poderão
anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.

Informe-se acerca do sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações
locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para
a saúde pública.

Conformidade

Este produto cumpre os requisitos de
interferências de rádio da União Europeia.

Este é um aparelho da CLASSE II com
isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o
ambiente

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

Quando um produto tem este símbolo de
um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido
pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

O produto contém baterias abrangidas pela
Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não
podem ser eliminadas juntamente com o lixo
doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos
locais relativos ao sistema de recolha selectiva
de baterias, uma vez que a correcta eliminação
ajuda a evitar consequências nocivas para o
meio ambiente e para a saúde pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens
desnecessárias. Procurámos embalar o produto
para que simplificasse a sua separação em três
materiais: cartão (embalagem), espuma de
poliestireno (protecção) e polietileno (sacos,
folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que
podem ser reciclados e reutilizados se
desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra os regulamentos locais no que respeita
à eliminação de embalagens, pilhas gastas e
equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

“Made for iPod” (Concebido para iPod) e
"Made for iPhone" (Concebido para iPhone)
significam que o acessório electrónico foi
concebido especificamente para ligar iPods
ou iPhones respectivamente e foi certificado
PT
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pelo criador para responder às normas
de desempenho da Apple. A Apple não se
responsabiliza pela utilização deste dispositivo
ou pelo cumprimento das normas de segurança
e da regulamentação. Tenha em atenção que o
uso deste acessório com o iPod ou o iPhone
pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple
Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

Direitos de autor
2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os
direitos reservados.
A Philips e o emblema da Philips são marcas
comerciais registadas da Koninklijke Philips
N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations
Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."
As especificações estão sujeitas a alteração sem
aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de
alterar os produtos a qualquer altura sem ser
obrigada a modificar as versões mais antigas.
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Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX
Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the
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