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відходів для електронних і електричних виробів, 
а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих 
правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори 
зі звичайними побутовими відходами. Належна 
утилізація старих виробів та акумуляторів 
допоможе запобігти негативному впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів
Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. 
розділ встановлення акумуляторів.

Відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського 
Союзу щодо радіоперешкод
Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей 
виріб відповідає основним вимогам та іншим 
відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. 
Ви можете знайти Заяву про відповідність на  
www.p4c.philips.com.

Що в коробці

Перегляньте предмети в упаковці: 
Звукова панель 1 шт.
Бездротовий сабвуфер 1 шт.
Пульт дистанційного керування 1 шт.
Адаптер змінного струму  
(для звукової панелі) 1 шт.
Шнур живлення (для сабвуфера) 2 шт.
Комплект для настінного кріплення 1 шт.
(Настінні кронштейни – 2 шт., гвинти – 6 шт., 
дюбелі – 2 шт.) короткий посібник користувача/
гарантійний талон/
Паспорт безпеки  1 шт.
Акумулятори ААА  2 шт.

Адаптер змінного 
струму 

Кабель 
живлення 

2  Ваша звукова 
панель

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до 
Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою 
Philips, зареєструйте свою звукову панель за 
адресою www.philips.com/support.

Основний блок
У цьому розділі наведено огляд головного блоку.

 − (Гучність)
Зменшення гучності.

 + (Гучність)
Збільшення гучності.

  (SOURCE)
Виберіть джерело вхідного сигналу для 
звукової панелі.

 
Увімкнення звукової панелі або її 
перемикання в режим очікування.

 Різнокольоровий світлодіодний індикатор: 
Джерело/режим очікування

  Датчик дистанційного керування

 Світлодіодний індикатор сабвуфера

 PAIR
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Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте www.philips.com/
support, щоб отримати останні оновлення та документи.
Philips і Philips Shield Emblem є зареєстрованими торговими знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. 
Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і 
MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.
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