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1 Belangrijk

Veiligheid
Belangrijke veiligheidsinstructies
• Zorg ervoor dat de voedingsspanning 

overeenkomt met de spanning die op 
de achterkant of de onderkant van het 
product staat afgedrukt.

• De luidspreker mag niet worden 
blootgesteld aan druipende of spattende 
vloeistoffen.

• Plaats geen enkele bron van gevaar op 
de luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde 
voorwerpen, brandende kaarsen).

• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte 
rondom de luidspreker aanwezig is voor 
ventilatie.

• Gebruik de luidspreker veilig in een 
omgeving met een temperatuur tussen de 
0°C en 45°C.

• Gebruik alleen hulpstukken en accessoires 
die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Waarschuwing

 • Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
 • Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
 • Plaats deze luidspreker op een vlak, hard en stabiel 

oppervlak.
 • Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische 

apparatuur.
 • Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd 

deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met 
vloeistof gevulde voorwerpen.

 • Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, 
open vuur of hitte.

 • Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt 
vervangen door een onjuist type.

Voor het 5G-WiFi-apparaat

Het apparaat is voor gebruik in de 
5150-5350 MHz-band alleen bestemd 
voor gebruik binnenshuis om de kans 
op schadelijke storingen van co-kanaal 
mobiele-satellietsystemen te beperken.

Help en ondersteuning

Ga voor online ondersteuning naar  
www.philips.com/support om:
• de gebruikershandleiding en de 

snelstartgids te downloaden
• instructievideo's te bekijken (alleen 

beschikbaar voor geselecteerde modellen)
• antwoorden te vinden op veelgestelde 

vragen (FAQ's)
• email ons een vraag
• chat met onze supportmedewerk(st)er.

Volg de instructies op de website om uw 
taal te selecteren en voer vervolgens het 
modelnummer van uw product in.
U kunt ook contact opnemen met de 
Klantendienst in uw land. Noteer voordat 
u contact opneemt het modelnummer en 
serienummer van uw product. U kunt deze 
gegevens op de achter- of onderzijde van 
uw product vinden.
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2 Uw draadloze 
luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom 
bij Philips! Registreer uw product op 
www.philips.com/support om volledig te 
kunnen profiteren van de ondersteuning die 
Philips biedt.

Wat zit er in de doos
Controleer en identificeer de items in het 
pakket:
• Luidspreker
• Voedingsadapter
• Stroomkabel
• Snelstartgids
• Veiligheidsblad
• Wereldwijde garantie

Overzicht van de 
luidspreker

Voorkant

11

10

Achterkant

a 
• Geeft de status aan.
• Houd gedurende 3 seconden 

ingedrukt om de koppeling met de 
Ambilight TV-modus in te schakelen.

• Drukken om de LED-lichtmodus te 
selecteren.

b 
• Drukken om het volume harder of 

zachter te zetten.
• Druk eenmaal op  en  om de 

helderheid van het LED-licht te 
verhogen.

• Druk eenmaal op  en  om de 
helderheid van het LED-licht te 
verminderen.

c 
• Afspelen, pauzeren of hervatten in 

Bluetooth/Play-Fi-afspeelmodus.
• Druk eenmaal op  en  om de 

volgende LED-lichtkleur te selecteren.

d WiFi-LED-indicator (Wit)
LED-status Status

Knipperen WiFi-toegangspunt (AP)  
modus

Dubbel 
knipperen

Beveiligde WiFi-instel  
(WPS) modus

Constant aan Verbonden / Koppelen 
gelukt
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e  WiFi-setupknop
• WiFi-setup voor Play-Fi activeren.
• Houd de knop 3 seconden ingedrukt 

om de WPS-modus te activeren.
• Houd de knop 8 seconden ingedrukt 

om de AP-modus te activeren.

f  For service (Voor upgrade)
• USB-aansluiting alleen voor upgrade 

van luidsprekersoftware. Geen 
afspeelfunctie.

g  DC in (DC-ingang)
• Aansluiten op de stroomvoorziening.

h 
• Houd ingedrukt om de 

koppelingsfunctie te activeren of het 
bestaande gekoppelde Bluetooth-
apparaat te ontkoppelen.

i  Reset (Resetten)
• Houd gedurende 5 seconden met een 

scherp voorwerp ingedrukt om de 
fabrieksinstellingen te herstellen.

j  Audio in (Audio-ingang)
• Audio-ingang (3,5 mm) voor een 

extern audioapparaat.

k Ingebouwd LED-lampje
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3 Aan de slag

Steek de stekker in het 
stopcontact
• De luidspreker wordt gevoed door een 

gelijkstroomingang.
• Sluit het adaptersnoer aan op de 

gelijkstroomingang van de luidspreker en 
steek het vervolgens in een stopcontact.

• Risico van productschade! Zorg ervoor dat 
de voedingsspanning overeenkomt met 
de spanning die op de achterkant of de 
onderkant van het unit staat afgedrukt.

LED-status Status

Draait gedurende 
40 seconden rond in 
blauwe kleur

Probeert om 
verbinding te maken 
met de router

Uitschakelen WiFi-verbinding maken  
is gelukt

Knippert gedurende 
5 seconden rood

WiFi-verbinding  
maken is mislukt

1

40 sec

Aan- en uitschakelen

Trek de stekker van het adaptersnoer uit het 
stopcontact om de luidspreker uit te schakelen.

Opmerking

 • De luidspreker schakelt zonder gebruikershandelingen 
en muziekweergave automatisch na 15 minuten uit.
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4 Verbinden

Verbinden met WiFi 
(Draadloze bediening)
(Voor iOS- en Android-versie)
Door dit apparaat en mobiele telefoons, 
tablets (zoals iPad, iPhone, iPod-touch, 
Android-telefoons, etc.) op hetzelfde 
WiFi-netwerk aan te sluiten, kunt u 
vervolgens de Philips Sound-app gevoed 
door DTS Play-Fi gebruiken om de 
soundbar te bedienen en audiobestanden 
te beluisteren.

1 Download en installeer de Philips 
Sound-app gevoed door DTS Play-Fi 
op een telefoon of tablet.

Philips Sound

• Controleer of uw router is 
ingeschakeld en goed werkt.

Opmerking

 • Afhankelijk van de versie van het apparaat, 
kunnen het bedieningsscherm en de manier 
om handelingen uit te voeren verschillen.

2 Verbind uw telefoon of tablet met 
hetzelfde WiFi-netwerk waarop u uw 
soundbar wilt aansluiten.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Houd de knop  (WiFi) op de 
achterkant 8 seconden ingedrukt om 
de WiFi-verbinding te activeren.

8 sec

 å Wacht tot de luidspreker een 
tweede toon geeft en laat de 
knop dan los.

Twee 
tonen

4 Wacht tot het WiFi-lampje op de 
voorkant overgaat van snel knipperen 
naar langzaam pulseren. Wanneer het 
lampje langzaam begint te pulseren, 
dan geeft dit aan dat de WiFi-setup 
van de luidspreker is geactiveerd.

Snel knipperend Langzaam pulserend
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5 Start de Philips Sound-app met  
DTS Play-Fi. Volg de instructies in de 
app om dit product te verbinden met 
uw WiFi-netwerk.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Zodra de WiFi-verbinding tot stand 
is gebracht stopt het WiFi-lampje 
met pulseren en gaat het continu 
branden. Zodra u dit product op uw 
WiFi-netwerk hebt ingesteld, kunt u 
het bedienen vanaf elke smartphone 
of tablet in hetzelfde netwerk.

7 U kunt, nadat u verbinding 
hebt gemaakt, de naam van het 
apparaat wijzigen. U kunt kiezen uit 
verschillende namen of uw eigen 
naam creëren door aan het einde 
van de namenlijst Custom Name 
(Aangepaste naam) te kiezen. Anders 
krijgt het de standaardnaam.

8 Dit product kan nadat verbinding 
is gemaakt een software-update 
uitvoeren. Upgrade naar de nieuwste 
software als u het product voor de 
eerste keer installeert. De software-
upgrade kan enkele minuten duren. 
Haal de stekker van de luidspreker niet 
uit het stopcontact, zet het apparaat 
niet uit en verlaat het netwerk niet 
tijdens de upgrade.

Opmerking

 • Het product kan nadat verbinding is gemaakt 
een software-update uitvoeren. De upgrade 
is vereist na de eerste installatie. Zonder 
de upgrade zijn niet alle productfuncties 
beschikbaar.

 • Wanneer de eerste keer installeren niet 
lukt, houdt dan de  (WiFi)-knop op de 
soundbar 8 seconden lang ingedrukt totdat 
de tweede toon te horen is en het WiFi-lampje 
verandert in een langzame puls. Reset de WiFi-
verbinding, start de app opnieuw op en begin 
opnieuw met de installatie.

 • Als u van het ene netwerk naar het andere 
wilt overschakelen, dan moet u de verbinding 
opnieuw instellen. Houd de  (WiFi)-knop op 
de soundbar gedurende 8 seconden ingedrukt 
om de WiFi-verbinding te resetten.

 • Als de eerste keer installeren niet lukt, dan sluit 
u de Philips Sound-app gevoed door  
DTS Play-fi. Start de app opnieuw op en 
probeer de setup opnieuw.
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AirPlay-instelling
Gebruik AirPlay om de WiFi-verbinding 
tussen het iOS-apparaat (iOS7 of hoger) 
en de luidsprekers tot stand te brengen.

1 iOS-apparaat: Instellingen > WiFi > 
selecteer thuisnetwerk  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Ga naar de instelling WiFi. De 
Play-Fi-apparaatnaam wordt na  
5 seconden weergegeven.

Settings

 å Selecteer het Play-Fi-apparaat in 
de Airplay-instelling.

 å Druk op "Done" wanneer het 
instellen voltooid is.

 å Zodra de WiFi-verbinding tot 
stand is gebracht stopt het WiFi-
lampje met pulseren en gaat het 
continu branden.

Continue aan

2 Ga terug naar de Philips Sound App 
om het apparaat een naam te geven.

3 U kunt, nadat u verbinding 
hebt gemaakt, de naam van het 
apparaat wijzigen. U kunt kiezen uit 
verschillende namen of uw eigen 
naam creëren door aan het einde 
van de namenlijst Custom Name 
(Aangepaste naam) te kiezen. Anders 
krijgt het de standaardnaam.

WPS-modus
Als uw router Beveiligde WiFi-setup 
(WPS) heeft, dan kunt u de verbinding tot 
stand brengen zonder een wachtwoord 
in te voeren.

1 Houd de  
 (WiFi)-knop 

gedurende 
3 seconden 
ingedrukt. U 
hoort een toon 
en het WiFi-lampje begint dubbel te 
knipperen.

2 Druk op de WPS-knop van uw router. 
De knop is normaal gesproken 
gemarkeerd met het WPS-logo.

3 Zodra de WiFi-verbinding tot stand is 
gebracht stopt het WiFi-lampje met 
pulseren en gaat het continu branden.

Opmerking

 • WPS is niet standaard op alle routers aanwezig. 
Als uw router niet over WPS beschikt, gebruik 
dan Standaard WiFi-setup.

 • Druk eenmaal op de  (WiFi)-knop als u de 
WPS-modus wilt afsluiten, anders wordt deze 
na 2 minuten automatisch afgesloten.

WPS
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Sluit de luidsprekers aan 
op een voor Philips  
Play-Fi geschikte TV

1 Zet uw met internet verbonden  
DTS Play-Fi TV aan.

 » Het geluid van de TV is gedempt.

2 Open het Settings (Instellingen) menu 
op de TV.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Instellingen > Geluid >  
DTS Play-Fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidContinue aan

Surround sound setup 
Volg de instructies op het scherm.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

TV-audiosetup
U kunt de audio van de tv ook draadloos 
streamen naar uw luidsprekers thuis. Volg 
de instructies op het scherm.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Bediening 
verlichting

U kunt het ingebouwde LED-licht van de 
luidspreker instellen om de kleur van uw 
Philips Ambilight TV te volgen. U kunt het 
licht ook zo instellen dat het een vooraf 
ingestelde kleurstijl weergeeft en u kunt 
het licht ook uitschakelen.

Druk herhaaldelijk op de  knop op de 
luidspreker om de lichtmodus te wijzigen: 
1. Werken met Ambilight / Muziek 
volgen (wanneer er geen Ambilight TV 
gekoppeld is of de TV ontkoppeld is),  
2. Sfeerverlichting, 3. Uit.

5 sec

Koppelen met Ambilight 
TV
Uw luidsprekers instellen om de kleuren 
van de Ambilight TV te volgen. De 
luidspreker zal het Ambilight-effect van 
het TV-scherm uitbreiden.

1 Controleer eerst of de luidspreker en 
de TV op hetzelfde WiFi-netwerk zijn 
aangesloten voordat u met de setup 
begint.

2 Zet de Philips Ambilight TV aan. De 
Ambilight TV-koppeling moet op de 
TV worden ingesteld.

3 Activeer de configuratie zoals 
weergegeven op de Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Instellingen > Ambilight > Ambilight-
uitbreiding > Ambilight+Philips 
draadloze Home-luidsprekers > 
Configureren).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Volg de setup-instructies op de TV. 
Deze geven aan dat u de  knop op 
de luidspreker lang moet indrukken 
om de koppelingsmodus met 
Ambilight TV te activeren.

5 Wanneer de luidspreker wordt 
geactiveerd voor koppeling, dan 
knipperen de LED's geel.

5 sec

6 Zodra de speaker is gekoppeld met de 
Ambilight TV gaat het LED-lampje op 
de speaker de Ambilight TV volgen.

Opmerking

 • Het koppelen stopt na 2 minuten.
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Muziek Volgen
Als er geen Ambilight TV is gekoppeld 
of als de TV is ontkoppeld, dan schakelt 
het LED-lampje op de luidspreker 
automatisch over naar Follow Music 
tijdens het afspelen van muziek.
U kunt een van de stijlen selecteren die 
de dynamiek van het geluid volgen.

1 Om het LED-lampje in te stellen, drukt 
u op de  knop op de luidspreker om 
Modus 1 "Werken met Ambilight / 
Muziek volgen" in te schakelen.

2 U kunt een van de vooraf ingestelde 
kleurstijlen selecteren. Om de kleur in 
te stellen drukt u op  en  om de 
gewenste kleurstijl te selecteren.

Sfeerverlichtingsmodus
Met de sfeerverlichtingsmodus (lounge-
modus) van uw luidspreker kunt u het 
LED-licht (statisch licht) aanzetten met of 
zonder geluid. Op deze manier kunt u uw 
kamer verlichten met LED-verlichting.

1 Om het LED-licht in te stellen, drukt 
u op de luidspreker op de  knop op 
Modus 2 "Sfeerverlichting".

2 U kunt een van de vooraf ingestelde 
kleurstijlen selecteren. Om de kleur in 
te stellen drukt u op  en  om de 
gewenste kleurstijl te selecteren.

De beschikbare sfeerverlichtingsstijlen 
zijn:
• Warm wit - Standaard statische kleur
• Hete lava - Rode statische kleur
• Diep Water - Blauwe statische kleur
• Groene natuur - Groene statische 

kleur
• Oranje - Oranje statische kleur
• Citroen - Gele statische kleur
• Lavendel - Licht paars statische kleur
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Opmerking

 • Houd de voeding aangesloten in de 
sfeerverlichtingsmodus. Een netwerk- of Bluetooth-
verbinding is niet vereist in de sfeerverlichtingsmodus.

Helderheid instellen
Het helderheidsniveau van de  
LED-verlichting instellen.
• Druk eenmaal op  en  om de 

helderheid van het LED-licht te 
verhogen.

• Druk eenmaal op  en  om de 
helderheid van de LED-verlichting te 
verlagen.

LED-verlichting uit
Om de LED-verlichting uit te schakelen 
drukt u op de  knop op de luidspreker 
op stand 3 "Uit".

Overzicht

Modus Ambilight TV LED-status Actie

1

Ambilight TV 
volgen

Gekoppeld De kleur van de Ambilight 
TV volgen

• Gedurende 3 seconden 
ingedrukt houden om 
de koppelingsmodus te 
activeren.

Muziek volgen Niet gekoppeld Het ritme van de audio bij 
het afspelen van muziek 
volgen

• Druk op de  &  
knoppen om de kleur te 
selecteren.

• Druk op de  &  om 
de helderheid te verhogen/
verlagen.

2
Sfeerverlichting 
(lounge-modus)

Statische kleur

3 Uit Uit
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6 Afspelen

Afspelen vanaf 
Bluetooth-apparaten
Met deze luidspreker kunt u genieten van 
het geluid van uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking

 • Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld 
op uw apparaat.

 • De maximale afstand voor het koppelen van de 
luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 20 meter  
(66 voet).

 • Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten 
die storing kunnen veroorzaken.

1 Houd de  knop op de achterkant 
8 seconden lang ingedrukt om de 
Bluetooth-koppelingsmodus te 
activeren.

2 Schakel op het apparaat Bluetooth 
in, zoek en selecteer "Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT” om het verbinden te 
starten.

3 Selecteer en speel audiobestanden of 
muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

LED-Indicator Beschrijving

Knippert langzaam 
blauw

• Gereed voor 
koppelen

• Opnieuw verbinden 
van het laatst 
verbonden 
apparaat 

Continu blauw Verbonden

Opmerking

 • Om de verbinding met een apparaat te verbreken, 
houdt u de  knop 2 seconden lang ingedrukt tot de 
LED-indicator snel blauw knippert.

 • Wanneer u de luidspreker inschakelt probeert deze 
altijd automatisch opnieuw verbinding te maken met 
het laatst succesvol verbonden apparaat.

 • Om de koppelgegevens te wissen, houdt u   
6 seconden ingedrukt tot de LED-indicator langzaam 
blauw knippert.

Afspelen regelen
Tijdens het afspelen van de muziek

Indrukken om het afspelen te 
pauzeren of te hervatten

Volume aanpassen

Naar een extern apparaat 
luisteren

1

2

Uw MP3-speler aansluiten om uw 
audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig
• Een MP3-afspeelapparaat.
• Een 3,5 mm stereo audiokabel.
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1 Sluit het MP3-afspeelapparaat met de 
3,5 mm stereo audiokabel aan op de 
AUDIO IN aansluiting van dit product.

2 Druk op de knoppen van uw  
MP3-afspeelapparaat om 
audiobestanden of muziek te 
selecteren en af te spelen.

Luisteren naar Spotify
Gebruik uw telefoon, tablet of computer 
als afstandsbediening voor Spotify.
Ga naar spotify.com/connect om te zien 
hoe.

Firmware upgraden
Voor de beste functies en ondersteuning 
moet u uw product upgraden met de 
nieuwste firmwareversie.

Firmware updaten via Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Instellingen > Fijnafstellen / Firmware 
updaten)

De firmware voor MCU en DSP kan 
worden geüpgrade naar de nieuwste 
versie via Philips Sound gevoed door DTS 
Play-fi. Ga naar het instellingenmenu en 
selecteer de optie PS Fine Tune / Update 
Firmware -optie om dit te controleren. 
Als de upgrade is vrijgegeven, dan kunt 
u op het upgrade-pictogram drukken om 
automatisch verder te gaan.

Zodra dit product is verbonden met WiFi, 
kan het een draadloze firmware-update 
ontvangen. Upgrade altijd met de laatste 
firmwareversie om de prestaties van dit 
product te verbeteren.

Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen
Het apparaat terugzetten naar 
fabrieksinstellingen.

1 Sluit de luidspreker aan op de 
voeding, druk met een naald 
gedurende  
5 seconden op de Reset-knop op de 
achterkant van de luidspreker.

 å U hoort een toon en vervolgens 
wordt de luidspreker automatisch 
opnieuw opgestart.

 å De luidspreker is nu teruggezet 
naar de fabrieksinstellingen.
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7 Product-
specificaties 

Opmerking

 • De productgegevens kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

 

Algemene informatie
Voeding 100-240V~ 50/60Hz

Stroomverbruik < 60 W

Standby verbruik < 0,5 W

Afmetingen (B x H x D) 142 x 253 x 142 mm

Gewicht (hoofdunit) 2,328Kg

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C 
 

Versterker
Uitgangsvermogen

60W RMS
120W MAX

Frequentie response 50-20000Hz

Signaal/
ruisverhouding > 70db

Totale harmonische 
vervorming 1%

 

Luidsprekers
Impedantie 4oHm

Ingangsvermogen
30W (woofer)
20W (upfiring)
10W (tweeter)

Luidspreker-
stuurprogramma

1 x 3,5” woofer
1 x 25MM tweeter
2 x passieve radiators
1 x 2,5” upfiring  
Middenbereik

Bluetooth
Bluetoothversie V5.0, AAC, SBC

Frequentiebereik 2402 ~ 2480 MHz

Maximaal 
overgangsvermogen 4dBm 

Compatibele 
Bluetooth-profielen A2DP

Bluetooth-bereik ca. 20m
 

Netwerk ondersteund
Draadloos netwerk 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G WiFi-zender 
frequentiebereik 2412-2462 MHz

2.4G WiFi-
zendvermogen 13±2dBm

5G WiFi-zender 
frequentiebereik 5150-5850 MHz

5G WiFi-
zendvermogen 11±2dBm
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8 Probleem-
oplossing

Waarschuwing

 • Risico op een elektrische schok. Verwijder nooit de 
behuizing van het product.

Probeer nooit zelf het product te repareren om 
de garantie geldig te houden.
Als u problemen ondervindt bij gebruik van 
dit product, controleer dan de volgende 
punten voordat u contact opneemt met de 
serviceafdeling. Ga, als u nog steeds een 
probleem hebt, voor ondersteuning naar 
www.philips.com/support.

Algemeen
Geen stroom
• Controleer of er stroom op het DC 

stopcontact staat.
• Controleer of de DC IN aansluiting van de 

luidspreker goed is aangesloten.
• Om stroom te besparen schakelt de 

luidspreker 15 minuten nadat er geen 
audiosignaal is ontvangen of geen audio-
apparaat is aangesloten automatisch uit.

Geen geluid
• Pas het volume deze luidspreker aan.
• Pas het volume van het verbonden 

apparaat aan.
• Controleer in de AUDIO IN modus of 

het afspelen van muziek via Bluetooth is 
gestopt.

• Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich 
binnen het operationele bereik bevindt.

Geen reactie van de luidspreker
• Start de luidspreker opnieuw op.

Bluetooth
De kwaliteit van de audioweergave van een 
aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.
• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats 

het apparaat dichter bij de luidspreker of 
verwijder eventuele obstakels tussen het 
apparaat en de luidspreker.

Ik kan de Bluetooth-naam van deze unit niet 
vinden op mijn Bluetooth apparaat
• Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op 

uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.
• Koppel het apparaat opnieuw met uw 

Bluetooth-apparaat.

Kan geen verbinding maken met mijn 
Bluetooth-apparaat
• De Bluetooth-functie van het apparaat 

is niet ingeschakeld. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het apparaat 
voor informatie over het inschakelen van 
de functie.

• De luidspreker staat niet in de 
koppelingsmodus.

• Dit product is al verbonden met een 
ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de 
verbinding en probeer het nog eens.

WiFi
Er kan geen WiFi verbinding tot stand  
worden gebracht.
• Controleer de beschikbaarheid van het 

WLAN-netwerk op de router.
• Plaats de WiFi-router dichter bij het 

apparaat.
• Controleer of het wachtwoord juist is.
• Controleer de WLAN-functie of herstart de 

modem en de WiFi-router.
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Play-fi
Kan	de	play-fi	ondersteunde	apparaten	niet	
vinden in de app.
• Controleer of het apparaat is verbonden 

met de WiFi.

Kan	geen	play-fi	muziek	afspelen.
• Bepaalde netwerkdiensten of content die 

via het apparaat beschikbaar is, is mogelijk 
niet toegankelijk als de serviceprovider zijn 
service beëindigt.

• Als de eerste keer installeren niet lukt, dan 
sluit u de Philips Sound-app gevoed door 
DTS Play-fi. Start de app opnieuw.

• Wanneer de luidspreker is ingesteld als 
Stereo Pairs (Stereopaar) of Surround 
Sound, dan moet de luidspreker worden 
losgekoppeld in de app voordat u deze 
afzonderlijk kunt gebruiken.
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9 Kennisgeving
Alle veranderingen of wijzigingen die aan 
dit apparaat worden aangebracht zonder 
uitdrukkelijke toestemming van  
MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de 
bevoegdheid van de gebruiker om het product 
te gebruiken, ongeldig maken.

Naleving

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat 
dit product in overeenstemming is met de 
essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt 
de Conformiteitsverklaring vinden op  
www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu
Uw oude product verwijderen

Uw product is ontworpen en vervaardigd met 
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit 
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat 
het product valt onder de Europese Richtlijn 
2012/19/EU.

Dit symbool betekent dat het product 
batterijen bevat die onder de Europese 
Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met 
het normale huishoudelijke afval mogen 
worden weggegooid. Zoek informatie over 
het plaatselijke systeem voor gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische 

producten en batterijen. Volg de plaatselijke 
voorschriften en gooi het product en de 
batterijen nooit zomaar met het normale 
huisvuil weg. Een correcte verwijdering 
van oude producten en batterijen helpt 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid te voorkomen.

Milieu-informatie
Alle overbodige verpakkingsmateriaal 
is weggelaten. Wij hebben getracht de 
verpakking gemakkelijk te scheiden in 
drie soorten materiaal: karton (de doos), 
piepschuim (de buffer) en polyethyleen (de 
zakken, beschermende schuimfolie).
Uw product bestaat uit materialen die 
gerecycled en hergebruikt kunnen worden 
indien ze door een gespecialiseerd bedrijf 
gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke 
voorschriften in acht met betrekking tot de 
verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege 
batterijen en oude apparatuur.

FCC-verklaring (alleen 
voor de VS en Canada)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de  
FCC-Voorschriften. Het gebruik ervan 
is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen 
schadelijke storingen veroorzaken en  
(2) dit apparaat moet eventueel ontvangen 
interferentie altijd accepteren, inclusief 
interferentie die ongewenste werking van het 
apparaat kan veroorzaken.

Waarschuwing

 • Wijzigingen of aanpassingen aan dit station die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, 
kan eventueel de machtiging van de gebruiker om het 
toestel te gebruiken nietig verklaren.

Opmerking

 • Deze apparatuur is getest en in overeenstemming 
bevonden met de grenswaarden voor een digitaal 
apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de  
FCC-voorschriften.
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Deze grenswaarden zijn bedoeld om een 
redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke storingen in een huiselijke 
omgeving.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan 
radiofrequente-energie uitstralen en kan, 
indien niet volgens de instructies geïnstalleerd 
en gebruikt, schadelijke interferentie aan 
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter 
geen garantie dat er bij een bepaalde 
installatie geen interferentie zal optreden. Als 
dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt 
aan radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door het apparaat uit 
en weer in te schakelen, wordt de gebruiker 
aanbevolen om de storing te verhelpen door 
een of meer van de volgende maatregelen:
(1) Kies een andere antenne-richting of 

verplaats de ontvangstantenne.
(2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur 

en de ontvanger.
(3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact 

dat bij een andere groep hoort dan het 
stopcontact waarop de ontvanger is 
aangesloten. 

(4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/
TV-technicus.

RF-Waarschuwing Verklaring
Het apparaat voldoet aan de algemene 
vereisten voor blootstelling aan RF-straling en 
kan zonder beperkingen worden gebruikt in 
draagbare blootstellingsomgevingen.

IC-Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Dit apparaat bevat vergunningsvrije  
zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de 
van Innovatie, Wetenschap en Economische 
Ontwikkeling van Canada’s vergunningsvrije 
RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden:

1 Dit apparaat mag geen interferentie 
veroorzaken.

2 Dit apparaat moet alle interferentie 
accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking van het apparaat kan 
veroorzaken.
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Handelsmerk 
mededeling

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder 
kennisgeving. Ga naar www.Philips.com/support voor de laatste 
updates en documenten. Philips en het Philips-schildembleem 
zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en 
worden onder licentie gebruikt.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de 
verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited 
of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong 
Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit 
product.
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