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МК4

Грижа за животната средина
Фрлање на вашиот стар производ и батерија

Вашиот производ е дизајниран и изработен од 
материјали и компоненти со висок квалитет, 
кои може да се рециклираат и повторно да се 
користат.

Овој симбол на производот значи дека 
производот е опфатен од Европската Директива 
2012/19/EU.

Овој симбол значи дека производот содржи 
батерии опфатени од Европската Директива 
2013/56/EU кои не може да се фрлаат со 
обичен отпад од домаќинството. Информирајте 
се за локалниот систем за издвоено собирање 
на електрични и електронски производи и 
батерии. Следете ги локалните правила и 
никогаш не фрлајте го производот и батериите 
со обичниот отпад од домаќинството. 
Правилното фрлање на стари производи и 
батерии помага да се спречат негативните 
последици по животната средина и човековото 
здравје.

Вадење на батериите за фрлање
Да ги извадите батериите за фрлање, видете го 
делот инсталирање на батерија.

Усогласеност
Овој производ е усогласен со барањата за 
радиоинтерференција на Европската Заедница.
Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој 
производ е усогласен со основните барања 
и други релевантни мерки од Директивата 
2014/53/EU. 
Изјавата за усогласеност може да ја најдете на 
www.p4c.philips.com.

Што има во кутијата
Проверете ја и идентификувајте ја содржината 
на пакувањето:
Саундбар x1
Далечински управувач x1
Адаптер за наизменична струја (за саундбар) x1
Опрема за монтирање на ѕид x1
(Држачи за на ѕид x2, Шрафови x6, дипли x2)
Кратко упатство/ Картичка за гаранција /
Безбедносен лист x1
AAA батерии x2

Адаптер за 
наизменично 
напојување
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Спецификациите се предмет на промена без известување. За најнови ажурирања и документи, посетете www.philips.com/support. 

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој 
производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и 
MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.
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