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Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat 
cu materiale și componente de calitate ridicată 
care pot fi reciclate și reu�lizate.

Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că 
produsul este reglementat de Direc�va europeană 
2012/19/UE.

Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii 
care intră sub incidența Direc�vei europene 
2013/56/UE și care nu pot fi eliminate împreună 
cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă 
informaţi despre sistemele locale de colectare 
separată pentru produse electronice şi electrice. 
Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată 
produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere 
obișnuite. Eliminarea corectă a produselor 
dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea 
consecinţelor nega�ve pentru mediul înconjurător 
şi pentru sănătatea umană.

Scoaterea bateriilor de unică folosință
Pentru a scoate bateriile de unică folosință, 
consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Conformitate
Acest produs respectă cerințele de interferență 
radio ale Comunității Europene.
Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că 
acest difuzor este în conformitate cu cerințele 
de bază și alte prevederi relevante ale Direc�vei 
2014/53/UE. 
Puteți accesa Declarația de conformitate la  
www.p4c.philips.com.

Ce conține cu�a
Verificați și iden�ficați elementele din cu�e:
SoundBar x1
Telecomandă x1
Adaptor CA (pentru SoundBar) x1
Kit montare pe perete x1
(console de perete x2, șuruburi x6, dibluri x2)
Ghid de pornire rapidă/Card de garanție/ 
Fișă de siguranță x1
Baterii AAA x2

Adaptor CA 
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Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Accesați www.philips.com/support pentru actualizări și documente. 

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se u�lizează conform unei licențe. 
Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar 
MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.
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