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1 Important

Siguranță
Instrucțiuni	importante	de	siguranță
• Asigurați-vă că tensiunea de alimentare 

corespunde cu tensiunea imprimată pe 
partea din spate sau pe partea inferioară a 
produsului.

• Boxa nu trebuie expusă la picurare sau 
stropire.

• Nu plasați obiecte periculoase pe boxă (de 
exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).

• Asigurați-vă că există suficient spațiu liber 
în jurul boxei pentru ventilație.

• Utilizați boxa în siguranță într-un mediu cu 
temperaturi cuprinse între 0°C și 45°C.

• Utilizați numai accesorii specificate de 
producător.

Avertisment

 • Nu scoateți niciodată carcasa boxei.
 • Nu lubrifiați niciodată nicio parte a acestei boxe.
 • Amplasați boxa pe o suprafață dreaptă, dură și stabilă.
 • Nu amplasați niciodată boxa pe alt echipament 

electric.
 • Utilizați această boxă numai în interior. Feriți această 

boxă de apă, umezeală și obiecte pline cu lichid.
 • Feriți această boxă de razele directe ale soarelui, flăcări 

deschise sau căldură.
 • Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip 

incorect.

Pentru dispozitivul 5G Wi-Fi

Dispozitivul care funcționează pe banda 
5150–5350 MHz este destinat numai 
utilizării în interior, pentru a reduce 
potențialul de interferențe nocive cu 
sistemele de satelit mobil pe canal comun.

Ajutor și suport

Pentru asistență extinsă, online, vizitați 
www.philips.com/support la:
• descărcați manualul de utilizare și ghidul 

de pornire rapidă
• vizionați tutoriale video (disponibile numai 

pentru modelele selectate)
• găsiți răspunsuri la cele mai frecvente 

întrebări (FAQs)
• trimiteți-ne o întrebare prin e-mail
• discutați pe chat cu reprezentantul nostru 

de asistență pentru clienți.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a 
selecta limba, apoi introduceți numărul 
modelului produsului.
În mod alternativ, puteți contacta 
serviciul Asistență clienți, din țara 
dvs. Înainte de a ne contacta, notați 
numărul modelului și numărul de serie 
al produsului dumneavoastră. Puteți găsi 
aceste informații pe spatele sau în partea 
inferioară a produsului.
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2 Boxa dvs. 
wireless

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit 
la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de 
asistența oferită de Philips, înregistrați-vă 
produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Ce se află în ambalaj
Verificați și identificați articolele din pachet:
• Boxă
• Adaptor pentru alimentare
• Cablu de alimentare
• Ghid de pornire rapidă
• Fișă de siguranță
• Garanție mondială

Prezentarea generală a 
boxei

Față

11

10

Înapoi

a 
• Indicați starea.
• Apăsați și țineți apăsat timp de  

3 secunde pentru a începe asocierea 
cu modul televizorului Ambilight.

• Apăsați pentru a selecta modul de 
iluminare LED.

b 
• Apăsați pentru a mări sau a reduce 

volumul.
• Apăsați  și  o dată pentru a mări 

luminozitatea luminii LED.
• Apăsați  și  o dată pentru a reduce 

luminozitatea luminii LED.

c 
• Redați, întrerupeți sau reluați redarea 

Bluetooth/Play-fi.
• Apăsați  și  o dată pentru a 

selecta următoarea culoare a luminii 
LED.

d Indicator LED Wi-Fi (Alb)
Stare LED Stare

Luminează 
intermitent

Mod punct de acces (AP)  
Wi-Fi

Luminează 
intermitent 
de două ori

Mod configurare  
protejată Wi-Fi (WPS)

Luminează 
constant

Conectat/Asociat cu  
succes
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e 	Buton	configurare	Wi-Fi
• Porniți configurarea Wi-Fi pentru  

Play-fi.
• Apăsați și țineți apăsat butonul timp 

de 3 secunde pentru a activa modul 
WPS.

• Apăsați și țineți apăsat butonul timp 
de 8 secunde pentru a activa modul 
AP.

f 	For	service	(Pentru	upgrade)
• Mufă USB doar pentru upgrade-ul 

software-ului boxei. Fără funcție de 
redare.

g  DC in (intrare DC)
• Conectați la sursa de alimentare.

h 
• Apăsați și țineți apăsat pentru a 

activa funcția de asociere sau pentru 
a deconecta dispozitivul Bluetooth 
existent asociat.

i  Reset (Resetare)
• Apăsați cu un obiect ascuțit timp de 

5 secunde pentru a restabili valorile 
implicite din fabrică.

j  Audio in (Intrare audio)
• Mufă de intrare audio (3,5 mm) 

pentru un dispozitiv audio extern.

k Lumină	LED	încorporată
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3 Începeți

Conectați alimentarea
• Difuzorul este alimentat de intrare DC.
• Conectați cablul de alimentare la portul  

DC in al boxei și apoi la o priză.
• Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-

vă că tensiunea de alimentare corespunde 
cu tensiunea imprimată pe partea din 
spate sau pe partea inferioară a produsului.

Stare LED Stare

Culoarea albastră timp 
de 40 de secunde

Încearcă să se  
conecteze le ruter

Dezactivați Conexiunea Wi-Fi a  
reușit

Clipește roșu timp de 
5 secunde

Conexiunea Wi-Fi a  
eșuat

1

40 sec

Pornire și oprire

Deconectați cablul adaptorului de la priză 
pentru a opri boxa.

Notă

 • Boxa se va opri automat după 15 minute dacă 
utilizatorul nu acționează asupra ei și nu se redă 
muzică.
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4 Conectare

Conectare la Wi-Fi 
(Operare wireless)
(Pentru	versiunile	de	iOS	și	
Android)
Prin conectarea acestei unități și a 
telefoanelor mobile/tabletelor (de 
exemplu, iPad, iPhone, iPod touch, 
telefoane Android etc.) la aceeași rețea 
Wi-Fi, puteți utiliza aplicația Philips Sound 
oferită de DTS Play-fi să controlați boxa 
soundbar pentru a asculta fișiere audio.

1 Descărcați și instalați aplicația Philips 
Sound oferită de DTS Play-fi pe telefon 
sau tabletă.

Philips Sound

• Asigurați-vă că ruterul este pornit și 
funcționează corect.

Notă

 • În funcție de versiunea dispozitivului, ecranul 
de operare și modul de efectuare a operațiilor 
pot varia.

2 Conectați-vă telefonul sau tableta la 
aceeași rețea Wi-Fi la care doriți să vă 
conectați boxa soundbar.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Apăsați și țineți apăsat butonul  
 (Wi-Fi) amplasat pe partea din 

spate a carcasei timp de 8 secunde 
pentru a porni conexiunea Wi-Fi.

8 sec

 å Sau țineți apăsat până când boxa 
emite un al doilea sunet și apoi 
eliberați butonul.

Două	
sunete

4 Așteptați ca indicatorul luminos 
pentru Wi-Fi de pe partea frontală 
a carcasei să treacă de la iluminare 
intermitentă rapidă la un clipit lent. 
Atunci când începe să clipească lent, 
indică faptul că boxa intră în modul 
de configurare Wi-Fi.

Luminare 
intermitentă	rapidă Clipit lent
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5 Lansați aplicația Philips Sound oferită 
de DTS Play-fi. Urmați instrucțiunile 
din aplicație pentru a conecta acest 
produs la rețeaua Wi-Fi.

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 După conectarea la Wi-Fi, indicatorul 
luminos pentru Wi-Fi nu va mai 
clipi și va lumina continuu. După ce 
configurați acest produs în rețeaua 
dvs. Wi-Fi, îl puteți controla de 
pe orice smartphone sau tabletă 
conectat(ă) la aceeași rețea.

7 După conectare, puteți schimba 
numele dispozitivului. Puteți alege 
din mai multe nume prestabilite sau 
puteți crea unul propriu, selectând 
Custom Name (Nume personalizat) de 
la finalul listei de nume. În caz contrar, 
se va păstra numele prestabilit.

8 După conectare, acest produs ar putea 
efectua o actualizare a software-ului. 
Faceți upgrade la cea mai recentă 
versiune de software atunci când 
îl configurați pentru prima dată. 
Upgrade-ul de software ar putea 
dura câteva minute. Nu scoateți boxa 
din priză, nu opriți dispozitivul și nu 
părăsiți rețeaua în timpul upgrade-
ului.

Notă

 • După conectare, produsul ar putea efectua 
o actualizare a software-ului. Upgrade-ul 
este necesar după configurarea inițială. Fără 
upgrade, este posibil ca nu toate funcțiile 
produsului să fie disponibile.

 • Dacă prima configurare nu reușește, țineți 
apăsat butonul  (Wi-Fi) de pe boxa soundbar 
timp de 8 secunde, până când se aude al doilea 
semnal sonor, iar lumina Wi-Fi devine un puls 
lent. Resetați conexiunea Wi-Fi, reporniți 
aplicația și începeți din nou configurarea.

 • Dacă doriți să schimbați rețeaua, va trebui să 
configurați din nou conexiunea. Apăsați și 
țineți apăsat butonul  (Wi-Fi) de pe boxa 
soundbar timp de 8 secunde pentru a reseta 
conexiunea Wi-Fi.

 • Când prima configurare nu reușește, închideți 
aplicația Philips Sound oferită de DTS Play-fi.  
Reporniți aplicația și încercați din nou 
configurarea.
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Configurare	AirPlay
Utilizați AirPlay pentru a configura 
conexiunea Wi-Fi a dispozitivului iOS 
(iOS7 sau mai nou) și a boxei.
1 Dispozitiv iOS: Setări > Wi-Fi >  

selectați rețeaua de acasă  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Accesați configurarea Wi-Fi. 
Numele dispozitivului Play-Fi va fi 
afișat după aproximativ  
5 secunde.

Settings

 å Selectați dispozitivul Play-fi din 
configurarea AirPlay.

 å Apăsați pe „Done” la finalizarea 
configurării.

 å După conectarea la Wi-Fi, 
indicatorul luminos pentru Wi-Fi  
nu va mai clipi și va lumina 
continuu.

Iluminare 
continuă

2 Reveniți la aplicația Philips Sound 
pentru a denumi dispozitivul.

3 După conectare, puteți schimba 
numele dispozitivului. Puteți alege 
din mai multe nume prestabilite sau 
puteți crea unul propriu, selectând 
Custom Name (Nume personalizat) de 
la finalul listei de nume. În caz contrar, 
se va păstra numele prestabilit.

Mod WPS
Dacă ruterul dvs. are configurare 
protejată Wi-Fi (WPS), puteți configura 
conexiunea fără a introduce o parolă.

1 Apăsați și țineți 
apăsat butonul 

 (Wi-Fi) timp 
de 3 secunde. 
Veți auzi un 
semnal sonor, iar 
lumina Wi-Fi va clipi de două ori.

2 Apăsați butonul WPS de pe ruter. 
Acest buton este, de obicei, marcat cu 
sigla WPS.

3 După conectarea la Wi-Fi, indicatorul 
luminos pentru Wi-Fi nu va mai clipi și 
va lumina continuu.

Notă

 • WPS nu este o funcție standard disponibilă pe 
toate ruterele. Dacă ruterul dvs. nu are WPS, 
utilizați configurarea Wi-Fi standard.

 • Apăsați butonul  (Wi-Fi) o dată dacă doriți 
să părăsiți modul WPS sau modul WPS va fi 
părăsit automat după 2 minute.

WPS
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Conectați boxa la un 
televizor Philips cu Play-fi

1 Porniți televizorul DTS Play-fi conectat 
la internet.

 » Sunetul televizorului este 
dezactivat.

2 Accesați meniul Settings (Setări) pe 
televizor.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Setări > Sunet > 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

SolidIluminare 
continuă

Configurarea	sunetului	Surround	
Urmați configurarea de pe ecran.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Configurarea	audio	a	televizorului
De asemenea, puteți reda sunetul 
televizorului pe boxe prin wireless. Urmați 
configurarea de pe ecran.

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 Operare 
lumini

Puteți seta lumina LED integrată a 
boxei astfel încât să urmeze culoarea 
televizorului dvs. Philips Ambilight. 
Alternativ, puteți seta lumina astfel încât 
să afișeze un stil de culori prestabilit sau o 
puteți opri.

Apăsați în mod repetat butonul  pe 
boxă pentru a schimba modul luminii:  
1. Funcționarea cu Ambilight /  
Se urmează muzica (atunci când nu este 
conectat niciun televizor Ambilight sau 
televizorul este deconectat), 2. Lumină 
ambientală, 3. Dezactivat.

5 sec

Asocierea cu televizorul 
Ambilight
Configurați-vă boxele pentru a urma 
culorile televizorului Ambilight. Boxa va 
extinde efectul Ambilight al ecranului 
televizorului.

1 Înainte de a începe configurarea, 
asigurați-vă că boxa și televizorul sunt 
conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

2 Porniți televizorul Philips Ambilight. 
Configurarea asocierii televizorului 
Ambilight trebuie efectuată pe 
televizor.

3 Activați configurația așa cum este 
indicat pe televizorul Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > 
Configure (Setări > Ambilight > 
Extensie Ambilight > Boxe wireless 
pentru acasă Philips+Ambilight > 
Configurare).

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 Urmați instrucțiunile de configurare 
de pe televizor. Acesta vă va ghida să 
apăsați lung butonul  de pe boxă 
pentru a intra în modul de asociere cu 
televizorul Ambilight.

5 Când boxa este pregătită pentru 
asociere, LED-urile luminează 
intermitent în galben.

5 sec

6 Când boxa este asociată cu televizorul 
Ambilight, LED-ul de pe boxă va 
urmări televizorul Ambilight.

Notă

 • Asocierea va expira după 2 minute.
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Urmărește muzica
Dacă nu există un televizor Ambilight 
conectat sau televizorul este deconectat, 
boxa cu LED-uri va trece automat la 
urmărirea muzicii în timpul redării 
muzicii.
Puteți selecta unul dintre stilurile care 
urmează dinamica sunetului.

1 Pentru a seta lumina LED, apăsați 
butonul  de pe boxă la modul 
1 „Funcționare cu Ambilight / 
Urmărește muzica”.

2 Puteți selecta unul dintre stilurile 
de culori presetate. Pentru a seta 
culoarea, apăsați  și  pentru a 
selecta stilul de culoare dorit.

Mod lumină ambientală
Modul de lumină ambientală (modul 
Lounge) al boxei vă permite să aprindeți 
lumina LED (lumină statică) cu sau fără 
redare audio. Astfel, vă puteți lumina 
camera cu lumina LED.

1 Pentru a seta lumina LED, apăsați 
butonul  de pe boxă la modul 2 
„Lumină ambientală”.

2 Puteți selecta unul dintre stilurile 
de culori presetate. Pentru a seta 
culoarea, apăsați  și  pentru a 
selecta stilul de culoare dorit.

Stilurile disponibile de lumină ambientală 
sunt:
• Alb cald - culoare statică implicită
• Lava fierbinte - culoare statică roșie
• Apă adâncă - culoare statică albastră
• Natură verde - culoare statică verde
• Portocaliu - culoarea statică portocalie
• Lămâie - culoare statică galbenă
• Lavandă — culoare statică violet 

deschis
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Notă

 • Mențineți sursa de alimentare conectată în modul 
de iluminare ambientală. Conexiunea la rețea sau 
Bluetooth nu este necesară în modul de iluminare 
ambientală.

Reglare luminozitate
Setați nivelul de luminozitate al luminii 
LED.
• Apăsați  și  o dată pentru a mări 

luminozitatea luminii LED.
• Apăsați  și  o dată pentru a reduce 

luminozitatea luminii LED.

Oprirea luminii LED
Pentru a opri lumina LED, apăsați butonul 

 de pe boxă la modul 3 „Oprit”.

Prezentare generală

Mod Televizor 
Ambilight Stare LED Acțiune

1

Urmărește 
televizorul 
Ambilight

Asociat Urmărește culoarea 
televizorului Ambilight

• Apăsați și țineți apăsat 
butonul timp de 3 secunde 
pentru a intra în modul de 
asociere.

Urmărește 
muzica

Neasociat Variază în funcție de ritmul 
sunetului la redarea muzicii

• Apăsați butonul  și  
pentru a selecta culoarea.

• Apăsați butonul  și  
pentru a mări/reduce 
luminozitatea.

2
Lumină 
ambientală 
(modul Lounge)

Culoare statică

3 Dezactivat Dezactivat
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6 Redare

Redare de pe dispozitive 
Bluetooth
Cu această boxă, vă puteți bucura de 
sunet de pe dispozitivul Bluetooth.

Notă

 • Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe 
dispozitivul dvs.

 • Distanța maximă pentru asocierea boxei și a 
dispozitivului Bluetooth este de 20 metri (66 picioare).

 • A se ține departe de orice alt dispozitiv electronic care 
poate provoca interferențe.

1 Apăsați și țineți apăsat butonul  de 
pe partea din spate a carcasei timp de 
8 secunde pentru a intra în modul de 
asociere.

2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți 
Bluetooth, căutați și selectați  
„Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” pentru 
a iniția conexiunea.

3 Selectați și redați fișiere audio sau 
muzică pe dispozitivul Bluetooth.

Indicator LED Descriere

Luminează 
intermitent lent în 
albastru

• Pregătit pentru 
asociere

• Reconectarea 
ultimului dispozitiv 
conectat 

Albastru continuu Conectat

Notă

 • Pentru a deconecta un dispozitiv, apăsați și țineți 
apăsat  timp de 2 secunde, până când indicatorul LED 
luminează intermitent rapid în albastru.

 • Atunci când porniți boxa, aceasta încearcă automat să 
se reconecteze la ultimul dispozitiv conectat cu succes.

 • Pentru a șterge informațiile de asociere, apăsați și țineți 
apăsat  timp de 6 secunde până când indicatorul LED 
luminează intermitent lent în albastru.

Controlați redarea
Când este redată muzică

Atingeți pentru a întrerupe sau a 
relua redarea

Reglați volumul

Ascultați un dispozitiv 
extern

1

2

Conectați playerul MP3 pentru a reda 
fișiere audio sau muzică.

De	ce	aveți	nevoie
• Un player MP3.
• Un cablu audio stereo de 3,5 mm.
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1 Utilizând cablul audio stereo de 
3,5 mm, conectați playerul MP3 
la conectorul AUDIO IN al acestui 
produs.

2 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 
pentru a selecta și a reda fișiere audio 
sau muzică.

Ascultați Spotify
Utilizați telefonul, tableta sau computerul 
ca telecomandă pentru Spotify.
Accesați spotify.com/connect pentru a 
afla cum să faceți acest lucru.

Upgrade firmware
Pentru a beneficia de cele mai bune 
funcții și de asistență, actualizați-vă 
produsul la cea mai recentă versiune de 
firmware.

Actualizare firmware prin Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Setări > Reglare fină/Actualizare 
firmware)

Firmware-ul pentru MCU și DSP poate fi 
upgradat la cea mai recentă versiune prin 
Philips Sound, oferit de DTS Play-fi.  
Accesați meniul de setări și selectați 
opțiunea PS Fine Tune / Update Firmware. 
Dacă se lansează un upgrade, pictograma 
de upgrade va putea fi apăsată, iar 
procesul va începe automat.

Atunci când produsul este conectat la  
Wi-Fi, poate primi actualizări de firmware 
over-the-air. Faceți întotdeauna upgrade 
la cea mai recentă versiune de firmware 
pentru a îmbunătăți performanța 
produsului.

Restabilire la setările din 
fabrică
Restabiliți dispozitivul la setările implicite.

1 Conectați boxa la sursa de alimentare 
și utilizați un ac pentru a apăsa timp 
de 5 secunde butonul Reset amplasat 
pe partea din spate a boxei.

 å Veți auzi un semnal sonor și apoi 
boxa se va reporni automat.

 å Boxa este resetată la valorile din 
fabrică.
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7 Specificațiile	
produsului 

Notă

 • Informațiile despre produs se pot modifica fără 
notificare prealabilă.

 

Informații	generale
Sursă de alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz

Consum < 60W

Consum în Standby < 0,5W

Dimensiuni (l x Î x A) 142 x 253 x 142mm

Greutate (unitate 
principală) 2,328 kg

Temperatura de 
funcționare 0°C - 40°C 

 

Amplificator
Putere de ieșire

60W RMS
120W MAX

Răspunsul frecvenței 50-20000Hz

Semnal către raportul 
de zgomot > 70 db

Distorsiune armonică 
totală 1%

 

Boxe
Impedanță 4 oHm

Putere de intrare
30 W (woofer)
20 W (difuzare în sus)
10 W (tweeter)

Driver boxă

1 x 3,5” woofer
1 x 25 MM tweeter
2 x radiatoare pasive
1 x 2,5” interval de mijloc  
cu difuzare în sus

Bluetooth
Versiunea Bluetooth V5.0, AAC, SBC

Gamă de frecvență 2402 ~ 2480 MHz

Putere maximă 
tranziție 4 dBm 

Profiluri Bluetooth 
compatibile A2DP

Rază Bluetooth aprox. 20 m
 

Rețea	acceptată
Rețea wireless 802.11 a/b/g/n/ac

Gama de frecvență 
transmițător  
Wi-Fi 2.4G

2412-2462MHz

Putere transmițător 
2.4G Wi-Fi 13±2 dBm

Gamă de frecvență 
transmițător Wi-Fi 5G 5150-5850MHz

Putere transmițător 
5G Wi-Fi 11±2 dBm
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8 Depanare

Avertisment

 • Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa 
produsului.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu 
încercați niciodată să reparați pe cont propriu 
produsul.
Dacă întâmpinați probleme la utilizarea 
produsului, verificați următoarele înainte de 
a solicita service. Dacă aveți în continuare 
probleme, solicitați asistență la  
www.philips.com/support.

General
Nu	există	curent
• Asigurați-vă că există electricitate la nivelul 

prizei DC.
• Asigurați-vă că este conectat corect cablul 

la mufa DC IN a boxei.
• Ca funcție de economisire a energiei, boxa 

se oprește automat după 15 minute dacă 
nu se mai primește semnal sonor sau nu 
este conectat niciun dispozitiv audio.

Nu se aude sunetul
• Reglați volumul pe boxă.
• Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
• În modul AUDIO IN, asigurați-vă că redarea 

muzicii prin Bluetooth este oprită.
• Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth 

se află în raza de acțiune.

Niciun	răspuns	de	la	boxă
• Reporniți boxa.

Bluetooth
Calitatea	redării	sunetului	de	pe	un	dispozitiv	
Bluetooth	conectat	este	slabă.
• Recepția Bluetooth este slabă. Mutați 

dispozitivul mai aproape de boxă sau 
îndepărtați orice obstacole dintre 
dispozitiv și boxă.

Nu	găsesc	denumirea	Bluetooth	a	acestei	
unități	pe	dispozitivul	meu	Bluetooth
• Asigurați-vă că funcția Bluetooth este 

activată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
• Asociați din nou unitatea cu dispozitivul 

Bluetooth.

Nu se poate conecta cu dispozitivul meu 
Bluetooth
• Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este 

activată. Consultați manualul utilizatorului 
dispozitivului pentru a afla cum să activați 
această funcție.

• Boxa nu este în modul de asociere.
• Produsul este deja conectat cu un alt 

dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați 
și încercați din nou.

Wi-Fi
Conexiunea	Wi-Fi	nu	poate	fi	stabilită.
• Verificați disponibilitatea rețelei WLAN pe 

ruter.
• Amplasați ruterul Wi-Fi mai aproape de 

unitate.
• Asigurați-vă că parola este corectă.
• Verificați funcția WLAN sau reporniți 

modemul și ruterul Wi-Fi.

Play-fi
Dispozitivele	compatibile	cu	play-fi	nu	pot	fi	
descoperite	din	aplicație.
• Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la 

Wi-Fi.

Nu	se	poate	reda	muzică	prin	play-fi.
• Este posibil ca anumite servicii de rețea sau 

conținuturi disponibile prin intermediul 
dispozitivului să nu fie accesibile dacă 
furnizorul serviciului reziliază serviciul.

• Când prima configurare nu reușește, 
închideți aplicația Philips Sound oferită de 
DTS Play-fi. Reporniți aplicația.

• Dacă boxa a fost setată ca Stereo Pairs 
(Perechi stereo) sau Surround Sound (Sunet 
surround), boxa trebuie deconectată din 
aplicație înainte de utilizare separată.
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9 Aviz
Orice modificări efectuate asupra acestui 
dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres 
de MMD Hong Kong Holding Limited pot 
anula autorizarea de a utiliza produsul.

Conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că 
acest produs este în conformitate cu cerințele 
esențiale și cu alte prevederi relevante 
ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de 
conformitate se găsește pe site-ul  
www.philips.com/support.

Protejarea mediului 
înconjurător
Eliminarea produsului vechi

Produsul este proiectat și fabricat din 
materiale și componente de înaltă calitate, 
care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol de pe un produs înseamnă 
că produsul este reglementat de Directiva 
europeană 2012/19/EU.

Acest simbol semnifică faptul că produsul 
conţine baterii în conformitate cu Directiva 
Europeană 2013/56/EU și că nu pot fi 
eliminate împreună cu deșeurile menajere. 
Informați-vă despre sistemul local de 
colectare separată pentru produse electrice, 
electronice și baterii. Respectați regulile locale 
și nu eliminați niciodată produsul și bateriile 

împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea 
corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută 
la prevenirea consecințelor negative asupra 
mediului și sănătății.

Informații	referitoare	la	mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am 
încercat să facem ca ambalajul să fie ușor 
de separat în trei materiale: carton (cutie), 
polistiren expandat (amortizor) și polietilenă 
(pungi, folie de protecție din spumă).
Sistemul dumneavoastră este format din 
materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă 
sunt dezasamblate de o companie specializată. 
Vă rugăm să respectați reglementările locale 
privind eliminarea materialelor de ambalare, a 
bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Declarație FCC (numai 
pentru SUA și Canada)
Acest dispozitiv este în conformitate 
cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. 
Funcționarea este supusă următoarelor 
două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate 
provoca interferențe dăunătoare și (2) acest 
dispozitiv trebuie să accepte orice interferență 
primită, inclusiv interferențele care pot cauza 
funcționarea nedorită a dispozitivului.

Avertisment

 • Modificările sau schimbările la această unitate, care nu 
sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu 
conformitatea, ar putea anula autoritatea utilizatorului 
de a folosi echipamentul.

Notă

 • Acest echipament a fost testat și s-a constatat că 
respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, 
în conformitate cu Partea 15 din normele FCC.
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Aceste limite sunt concepute pentru a 
asigura o protecție rezonabilă împotriva 
interferențelor dăunătoare într-o instalație 
rezidențială.
Acest echipament generează, utilizează și 
poate radia energie de frecvență radio și, dacă 
nu este instalat și utilizat în conformitate cu 
instrucțiunile, poate provoca interferențe 
nocive cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, 
nu există nicio garanție că nu vor apărea 
interferențe într-o anumită instalație. În cazul 
în care acest echipament provoacă interferențe 
dăunătoare la recepția radio sau televiziune, 
care pot fi determinate prin oprirea și pornirea 
echipamentului, utilizatorul este încurajat să 
încerce să remedieze interferența printr-una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri:
(1) Reorientați sau mutați antena de recepție.
(2) Măriți distanța dintre echipament și 

receptor.
(3) Conectați echipamentul la o priză de pe un 

circuit diferit de cel la care este conectat 
receptorul. 

(4) Consultați distribuitorul sau un tehnician 
radio/TV experimentat pentru ajutor.

Declarație	de	avertizare	RF
Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini 
cerințele generale de expunere la RF. 
Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de 
expunere portabilă fără restricții.

IC-Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Acest dispozitiv conține un emițător 
(emițătoare) / receptor (receptoare) scutit(e) 
de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de 
scutire de licență al(e) Innovation, Science and 
Economic Development Canada. Funcționarea 
este supusă următoarelor două condiții:

1 Acest dispozitiv nu trebuie să provoace 
interferențe.

2 Acest dispozitiv trebuie să accepte orice 
interferențe, inclusiv interferență care 
ar putea cauza funcționarea nedorită a 
dispozitivului.
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Notă marcă comercială

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.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vizitați 
www.Philips.com/support pentru ultimele actualizări și 
documente. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale 
înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza 
licenței.
Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea 
MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, 
iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.
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