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Manual do usuário

Caro cliente,

Obrigado por adquirir um acessório Philips. Para garantir um serviço de 
pós-venda adequado, leia atentamente as instruções a seguir. A partir da 
data de compra (a data de recebimento do recibo/NF e a data da fatura 
do comprador), o período de garantia limitada deste produto é válido por 
três anos, para produtos adquiridos em território nacional com as 
seguintes exceções.

Cadastre seu produto e obtenha suporte em: 
www.philips.com/welcome

Todo atendimento de reparo deve ser precedido de contato telefônico 
com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através dos 
telefones 2938-0245 (Grande São Paulo) e 0800 701 0245 (Demais 
Regiões) ou através do Fale Conosco pelo chat do site 
www.philips.com.br, de segunda a sexta feira, das 8h às 10h,  para que 
seja gerado um número de autorização com a qual o consumidor deverá 
encaminhar-se ao Centro de Reparo mais próximo.

O reparo ocorrerá para aparelhos que, em condições normais de uso e 
manutenção, apresentarem defeito de fabricação no curso do prazo da 
garantia. 

As despesas de transporte, frete e seguro do teclado até o Centro 
Autorizado de Reparo e respectivo retorno ocorrerão por conta do cliente.

Se as funções do produto adquirido apresentam defeitos ou não podem 
ser utilizados normalmente, leve o produto para um Posto Autorizado ou 
entre em contato através do call center.

As seguintes situações não são cobertas pelo serviço de pós-venda:

1. Quando o cliente que não apresentar a Nota Fiscal de Compra ou não 
    puder provar, por algum meio, a compra do aparelho.
2. O modelo do produto e o número de série do certi�cado de garantia não  
    estiverem em conformidade com o produto físico e/ou sem selo do 
    distribuidor.
3.  Quando o número do modelo, o número de série ou código da data de 
    produção no produto foi alterado, removido ou tornou-se ilegível.
4.  Quando o defeito for resultado do uso excessivo do produto, fora da 
    �nalidade pretendida. Como por exemplo, em uso ininterrupto em um     
    ambiente comercial, queda do aparelho ou qualquer impacto, oxidação 
    ou ferrugem causados por derramamento de líquidos, exposição a 
    umidade excessiva ou maresia ou mesmo por limpeza inadequada.

5.  Quaisquer defeitos ou danos resultantes de um uso inadequado do produto 
    e/ou uso em desacordo com o manual do fabricante bem como danos 
    decorrentes do desgaste natural dos componentes do aparelho, inclusive as 
    partes plásticas.
6.  Quando o produto apresentar defeitos causados pelo uso de softwares 
    pirata ou vírus de computador durante o uso.
7.  Quando o aparelho apresentar danos Causados por reparo inadequado do 
    produto ou por Assistência Técnica não Autorizada Envision.
8.  Danos causados por força maior.
9.  O produto não funciona corretamente devido à falta de conexão causada 
    por acidente, interferência de sinal ou outros fatores in�uentes durante o uso.
10. Para defeitos decorrentes de desgaste em condições de uso normal ou por 
    peças consumíveis naturalmente.
11. O produto não funciona corretamente porque não foi originalmente 
    projetado, fabricado ou aprovado para uso no país onde você usa o produto, 
    o que pode ocorrer quando você importa o produto.
12. Danos decorrentes de transporte inadequado, acidentes com o manuseio 
    do aparelho, riscos ou amassados.
13. Danos decorrentes de limpeza inadequada do aparelho, em desacordo com 
    o manual do usuário, tais como: utilização de produtos químicos solventes, 
    esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e quaisquer outras substâncias 
    não adequadas a limpeza de equipamentos eletrônicos.

O número de série do produto preenchido no formulário deve ser consistente 
com o produto real. Este certi�cado é o instrumento principal para o serviço 
pós-venda, guarde-o em um local seguro. Se você precisar de suporte técnico, 
por favor, mostre este certi�cado de garantia, e forneceremos qualidade e 
serviços pro�ssionais.

A Envision não se responsabiliza, em hipótese alguma, por reparos realizados 
por técnicos não credenciados e Postos de Assistência Técnica não 
Autorizados. Uma vez constatado que o aparelho foi manuseado por técnicos 
não credenciados, a garantia está rescindida.

Limitações de Responsabilidade:

A Envision poderá, a seu critério, no período de vigência desta garantia, 
proceder ao reparo do produto ou optar pela troca do aparelho por modelo 
igual ou similar, e em perfeitas condições de uso.

Ocorrendo a substituição do produto pela Envision, o prazo de garantia 
permanecerá 
inalterado, sendo este contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de 
Compra.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Top Victory 
Investments Limited, e Top Victory Investments Limited que é o garantidor em 
relação a este produto.
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Caro cliente, as informações acima são preenchidas pelo vendedor. Por favor, coopere 
conosco. Obrigado.
As seguintes informações serão preenchidas pela agência de manutenção e devolvidas 
ao cliente.


