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1 Важливо

Техніка безпеки
Важливі інструкції з техніки безпеки
• Переконайтеся, що напруга живлення 

відповідає напрузі, вказаній на задній 
або нижній стороні виробу.

• Краплі та бризки не повинні потрапляти 
на динамік.

• Не розміщувати на динаміку джерела 
небезпеки (наприклад, предмети, 
наповнені рідиною, запалені свічки).

• Переконайтеся, що навколо динаміка 
достатньо вільного простору для 
вентиляції.

• Обережно використовуйте динамік у 
середовищі з температурою від 0°C до 
45°C.

• Використовуйте лише зазначені 
виробником кріплення/аксесуари.

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус цього динаміка.
 • Не змащуйте жодну частину динаміка.
 • Розмістіть цей динамік на рівну, тверду та стійку 

поверхню.
 • Ніколи не ставте цей динамік на інше електричне 

обладнання.
 • Використовуйте цей динамік лише в приміщенні. 

Тримайте цей динамік подалі від води, вологи та 
предметів, наповнених рідиною.

 • Тримайте цей динамік подалі від прямих сонячних 
променів, відкритого вогню чи тепла.

 • Існує небезпека вибуху під час заміни акумулятора 
на акумулятор неправильного типу.

Для пристрою 5G Wi-Fi

Пристрій для роботи в діапазоні 
5150–5350 МГц призначений лише для 
використання всередині приміщень, 
щоб зменшити ймовірність шкідливих 
перешкод для одноканальних мобільних 
супутникових систем.

Довідка й технічна 
підтримка

Всебічну онлайн-підтримку можна 
отримати на сайті www.philips.com/support, 
щоб:
• завантажити посібник користувача й 

короткий посібник користувача
• переглянути відеопосібники (лише для 

окремих моделей)
• знайти відповіді на поширені запитання 

(FAQ)
• запитайте нас за допомогою 

електронної пошти
• спілкуйтесь з нашим представником 

підтримки.

Виконуючи вказівки на вебсайті, виберіть 
мову, а потім введіть номер моделі 
вашого виробу.
Як варіант, ви можете звернутися до 
центру обслуговування споживачів у 
вашій країні. Перед зверненням запишіть 
номер моделі та серійний номер вашого 
виробу. Цю інформацію наведено на 
боковій чи нижній частині вашого 
виробу.
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2 Ваша 
бездротова 
колонка

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо 
приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній 
мірі скористатися підтримкою, яку пропонує 
Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці 
www.philips.com/support.

Комплектація
Перевірте та визначте елементи в 
упаковці:
• Динамік
• Адаптер живлення
• Кабель живлення
• Короткий посібник користувача
• Паспорт безпеки
• Гарантія, що діє у всьому світі

Огляд колонки

Передній 
бік

11

10

Зворотній 
бік

a 
• Дізнатися стан.
• Натисніть і утримуйте протягом 

3 секунд, щоб увійти в режим 
створення пари з телевізором з 
функцією Ambilight.

• Натисніть, щоб вибрати режим 
підсвічування світлодіодами.

b 
• Натисніть, щоб збільшити або 

зменшити гучність.
• Натисніть  і  один раз, щоб 

збільшити яскравість світлодіодного 
підсвічування.

• Натисніть  і  один раз, щоб 
зменшити яскравість світлодіодного 
підсвічування.

c 
• Відтворюйте, поставте на паузу або 

відновіть відтворення у режимі 
Bluetooth/Play-fi.

• Натисніть  і  один раз, 
щоб вибрати наступний колір 
світлодіодного підсвічування.
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d Світлодіодний індикатор Wi-Fi  
LED (білий)
Стан 
світлодіода

Стан

Блимає режим точки доступу  
Wi-Fi (AP)

Подвійне 
блимання

режим захищеного  
налаштування Wi-Fi  
(WPS)

Постійно 
увімкнений

Успішно під’єднано/
спарено

e  Кнопка індикатор  
Налаштування Wi-Fi
• Запустіть налаштування Wi-Fi для 

Play-fi.
• Натисніть і утримуйте кнопку 

протягом 3 секунд, щоб активувати 
режим захищеного налаштування 
Wi-Fi (WPS).

• Натисніть і утримуйте кнопку 
протягом 8 секунд, щоб активувати 
режим точки доступу (AP).

f  For service  
(Для оновлення)
• Гніздо USB призначене лише 

для оновлення програмного 
забезпечення динаміка. Функція 
відтворення відсутня.

g  DC in  
(Вхід постійного струму)
• Підключіть до джерела живлення.

h 
• Натисніть і утримуйте, щоб 

активувати функцію створення пари 
або від’єднати наявний спарений 
пристрій Bluetooth.

i  Reset (Скинути налаштування)
• Натисніть гострим предметом 

протягом 5 секунд, щоб відновити 
заводські налаштування.

j  Audio in (Аудіовхід)
• Аудіовхід (3,5 мм) для зовнішнього 

аудіопристрою.

k Вбудоване світлодіодне 
підсвічування
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3 Початок 
роботи

Підключіть живлення
• Динамік живиться від джерела 

постійного струму.
• Підключіть кабель адаптера до гнізда 

DC in колонки, а потім до мережевої 
розетки.

• Ризик пошкодження виробу! 
Переконайтеся, що напруга живлення 
відповідає напрузі, зазначеній на задній 
або нижній стороні головного блоку.

Стан світлодіода Стан

Світиться по колу 
синім кольором 
протягом 40 секунд

Спроба підключитися 
до роутера

Вимкнення Wi-Fi підключення  
успішне

Блимає червоним 
протягом 5 секунд

Помилка  
підключення Wi-Fi

1

40 сек

Увімкнення та 
вимкнення

Щоб вимкнути динамік, від’єднайте кабель 
адаптера від мережевої розетки.

Примітка

 • Колонка вимкнеться автоматично через 15 хвилин 
без дій користувача та відтворення музики.



7UK

4 Під’єднання

Підключення до Wi-Fi 
(Бездротове керування)

(Для версії iOS та Android)
Підключаючи цей пристрій і мобільні 
телефони, планшети (наприклад, iPad, 
iPhone, iPod touch, телефони Android 
тощо) до однієї мережі Wi-Fi, ви можете 
використовувати програму Philips Sound 
на основі DTS Play-fi для керування 
саундбаром для прослуховування 
аудіофайлів.

1 Завантажте та встановіть програму 
Philips Sound на базі DTS Play-fi на 
телефон або планшет.

Philips Sound

• Переконайтеся, що ваш маршрутизатор 
увімкнено та працює належним чином.

Примітка
 • Залежно від версії пристрою екран 

управління та спосіб виконання операцій 
можуть відрізнятися.

2 Підключіть телефон або планшет 
до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої ви 
хочете підключити саундбар.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Натисніть і утримуйте  кнопку  
(Wi-Fi), розташовану на задній 
панелі, протягом 8 секунд, щоб 
активувати з’єднання Wi-Fi.

8 сек

 å Поки з динаміка не почується 
інший звук, після цього 
відпустіть кнопку.

Два звуки

4 Зачекайте, поки світловий 
індикатор Wi-Fi на передній панелі 
перейде з швидкого блимання 
на повільне. Коли він починає 
повільно блимати, це означає, 
що динамік переходить у режим 
налаштування Wi-Fi.

Швидке блимання Повільне блимання
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5 Запустіть програму Philips Sound 
на базі DTS Play-fi. Дотримуйтесь 
інструкцій у програмі, щоб 
підключити цей виріб до мережі  
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 Після успішного підключення до  
Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi  
перестане блимати і стане постійно 
горіти. Налаштувавши цей виріб 
у своїй мережі Wi-Fi, ви зможете 
керувати ним з будь-якого 
смартфона або планшета в тій самій 
мережі.

7 Після підключення ви можете 
змінити назву пристрою. Ви можете 
вибрати кілька назв або створити 
власну, вибравши Custom Name 
(Власна назва) в кінці списку 
імен. В іншому випадку пристрій 
називатиметься за замовчуванням.

8 Після підключення цей виріб може 
виконати оновлення програмного 
забезпечення. Оновіть програмне 
забезпечення до останньої версії 
під час першого налаштування. 
Оновлення програмного 
забезпечення може зайняти кілька 
хвилин. Не відключайте динамік, не 
вимикайте пристрій і не залишайте 
мережу під час оновлення.

Примітка

 • Після підключення цей виріб може виконати 
оновлення програмного забезпечення. 
Після першого налаштування потрібне 
оновлення. Без оновлення не всі функції 
продукту будуть доступні.

 • Якщо перше налаштування не вдалось, 
утримуйте кнопку  (Wi-Fi) на саундбарі 
протягом 8 секунд, доки не пролунає 
інший звук і індикатор Wi-Fi не зміниться 
на повільне блимання. Скиньте з’єднання 
Wi-Fi, перезапустіть програму та почніть 
налаштування знову.

 • Якщо ви хочете перейти з однієї мережі 
в іншу, вам потрібно знову налаштувати 
з’єднання. Натисніть і утримуйте кнопку  

 (Wi-Fi) на саундбарі протягом 8 секунд, 
щоб скинути з’єднання Wi-Fi.

 • Якщо перше налаштування не вдалось, 
закрийте додаток Philips Sound на базі  
DTS Play-fi. Перезапустіть додаток та 
спробуйте налаштувати ще раз.
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Налаштування AirPlay
Використовуйте AirPlay, щоб 
налаштувати з’єднання Wi-Fi пристрою 
iOS (iOS7 або новішої версії) та колонки.

1 Пристрій iOS: Налаштування >  
Wi-Fi > обрати домашню мережу 
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Перейдіть до налаштування 
Wi-Fi. Назва пристрою Play-Fi 
відобразиться приблизно через 
5 секунд.

Settings

 å Виберіть пристрій Play-Fi у 
налаштуваннях Airplay.

 å Після завершення 
налаштування натисніть «Done».

 å Після успішного підключення 
до Wi-Fi світловий індикатор 
Wi-Fi перестане блимати і стане 
постійно горіти.

Сталий

2 Поверніться до додатку Philips 
Sound, щоб назвати пристрій.

3 Після підключення ви можете 
змінити назву пристрою. Ви можете 
вибрати кілька назв або створити 
власну, вибравши Custom Name 
(Власна назва) в кінці списку 
імен. В іншому випадку пристрій 
називатиметься за замовчуванням.

Режим захищеного налаштування 
Wi-Fi (WPS)
Якщо ваш маршрутизатор має 
захищене налаштування Wi-Fi (WPS), 
ви можете налаштувати з’єднання без 
введення пароля.

1 Натисніть і 
утримуйте 
кнопку  

 (Wi-Fi)  
протягом  
3 секунд. Ви 
почуєте звуковий сигнал, і індикатор 
Wi-Fi почне блимати двічі.

2 Натисніть кнопку WPS на 
маршрутизаторі. Кнопка зазвичай 
позначена логотипом WPS.

3 Після успішного підключення до 
Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi 
перестане блимати і стане постійно 
горіти.

Примітка
 • WPS не є стандартною функцією на 

всіх маршрутизаторах. Якщо у вашому 
маршрутизаторі немає WPS, скористайтеся 
стандартними налаштуваннями Wi-Fi.

 • Натисніть кнопку  (Wi-Fi) один раз, якщо 
ви хочете вийти з режиму WPS, або він 
автоматично відключиться через 2 хвилини.

WPS
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Підключіть колонку 
до телевізора Philips з 
функцією Play-fi

1 Увімкніть свій телевізор з функцією 
DTS Play-fi, підключений до 
Інтернету.

 » Вимкніть звук телевізора.

2 Увійдіть в меню Settings 
(Налаштувань) на телевізорі.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi  
(Налаштування > Звук >  
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

SolidСталий

Налаштування об’ємного звуку 
Дотримуйтесь налаштувань на екрані.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Налаштування звуку телевізора
Ви також можете передавати аудіо 
телевізора на домашні колонки 
бездротовим способом. Дотримуйтесь 
налаштувань на екрані.

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 Функціону-
вання 
підсвічування

Ви можете налаштувати вбудоване 
світлодіодне підсвічування динаміка, 
щоб воно відповідало кольорам 
телевізора Philips Ambilight. Крім того, 
ви можете налаштувати підсвічування 
на відображення попередньо 
встановленого стилю кольору або ви 
можете вимкнути світло.
Натисніть кілька разів кнопку  на 
динаміку, щоб перемкнути режим 
підсвічування: 1. Функціонування 
відповідно до Ambilight / Стежити за 
музикою (якщо функція Ambilight не 
підключена на телевізорі або телевізор 
від’єднано), 2. Підсвічування за 
настроєм, 3. Вимк.

5 сек

Створення пари з 
телевізором з функцією 
Ambilight
Налаштуйте динаміки відповідно 
до кольорів телевізора з функцією 
Ambilight. Динамік розширить ефект 
Ambilight з екрана телевізора.

1 Перед початком налаштування 
переконайтеся, що динамік і 
телевізор підключено до однієї 
мережі Wi-Fi.

2 Увімкніть телевізор Philips з 
функцією Ambilight. Налаштування 
створення пари з телевізором 
з функцією Ambilight потрібно 
виконати на телевізорі.

3 Активуйте налаштування, як 
показано на телевізорі з функцією 
Ambilight:
Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Налаштування >  
Функція Ambilight > Розширення 
Ambilight > Функція Ambilight + 
бездротова домашня колонка 
Philips > Налаштувати).

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 Дотримуйтесь інструкцій із 
налаштування показаних на 
телевізорі. Інструкція скаже вам 
натиснути кнопку  на динаміку 
тривалий час, щоб увійти у режим 
створення пари з телевізором із 
функцією Ambilight.

5 Коли динамік готовий для створення 
пари, світлодіоди блимають жовтим.

5 сек
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6 Коли динамік спарено з телевізором 
з функцією Ambilight, світлодіодний 
індикатор на динаміку світиться разом 
із телевізором з функцією Ambilight.

Примітка

 • Створення пари завершиться через 2 хвилини.

Стежити за музикою
Якщо функція Ambilight не увімкнена 
на телевізорі або телевізор від’єднано, 
світлодіодний індикатор на динаміку 
автоматично перемкнеться на 
режим «Стежити за музикою» під час 
відтворення музики.
Ви можете вибрати один із стилів, що 
відповідають динаміці звучання.

1 Щоб налаштувати світлодіодне 
підсвічування, натисніть на 
динаміку кнопку , щоб перейти 
в Режим 1 «Функціонування 
відповідно до Ambilight / Стежити 
за музикою».

2 Ви можете вибрати один із 
попередньо встановлених стилів 
кольору. Щоб встановити колір, 
натисніть  і , щоб вибрати 
потрібний стиль кольору.

Підсвічування за 
настроєм
Режим підсвічування за настроєм 
(режим лаунж) вашого динаміка 
дозволяє вмикати світлодіодне 
підсвічування (статичне освітлення) 
із або без відтворення аудіо. Тож 
ви можете освітлити свою кімнату 
світлодіодним світлом.

1 Щоб налаштувати світлодіодне 
підсвічування, натисніть на 
динаміку кнопку , щоб перейти 
в Режим 2 «Підсвічування за 
настроєм».

2 Ви можете вибрати один із 
попередньо встановлених стилів 
кольору. Щоб встановити колір, 
натисніть  і , щоб вибрати 
потрібний стиль кольору.
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Доступні стилі підсвічування за настроєм:
• Теплий білий — статичний колір за 

замовчуванням
• Гаряча лава - червоний статичний 

колір
• Глибока вода - синій статичний колір
• Зелена природа - зелений 

статичний колір
• Помаранчевий — помаранчевий 

статичний колір
• Лимонний — Жовтий статичний 

колір
• Лавандовий — світло-фіолетовий 

статичний колір

Примітка

 • У режимі підсвічування за настроєм тримайте 
джерело живлення підключеним. У режимі 
підсвічування за настроєм підключення до мережі 
або Bluetooth не потрібне.

Регулювання яскравості
Встановіть рівень яскравості 
світлодіодного підсвічування.
• Натисніть  і  один раз, щоб 

збільшити яскравість світлодіодного 
підсвічування.

• Натисніть  і  один раз, щоб 
зменшити яскравість світлодіодного 
підсвічування

Світлодіодне 
підсвічування вимкнено
Щоб вимкнути світлодіодне 
підсвічування, натисніть на динаміку 
кнопку , щоб увімкнути Режим 3 
«Вимк.».
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Огляд

Режим
Телевізор 
з функцією 
Ambilight

Стан світлодіода Дія

1

Відповідати 
телевізору 
з функцією 
Ambilight

Створено пару Стежити за кольором 
телевізору з функцією 
Ambilight

• Натисніть і утримуйте 
протягом 3 секунд, щоб 
увійти в режим створення 
пари.

Стежити за 
музикою

Пару не 
створено

Змінюється з ритмом 
звуку під час відтворення 
музики

• Натисніть кнопку  і , 
щоб вибрати колір.

• Натисніть кнопку  і 
, щоб зменшити/

збільшити яскравість.2
Підсвічування 
за настроєм 
(режим лаунж)

Статичний колір

3 Вимкнено Вимкнено
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6 Відтворення

Програвання з 
пристроїв Bluetooth
З цією колонкою ви можете 
насолоджуватися аудіо з вашого 
пристрою Bluetooth.

Примітка

 • Переконайтеся, що на вашому пристрої ввімкнено 
функцію Bluetooth.

 • Максимальна відстань для створення пари між 
колонкою та пристроєм Bluetooth становить  
20 метрів (66 футів).

 • Тримайте подалі від будь-яких інших електронних 
пристроїв, які можуть створювати перешкоди.

1 Щоб увійти в режим створення 
пари через Bluetooth, натисність і 
тримайте кнопку  на задній частині 
блоку протягом 8 секунд.

2 На пристрої Bluetooth увімкніть 
Bluetooth, знайдіть і виберіть  
«Play-Fi Device (XXXXXX)-BT»,  
щоб почати з’єднання.

3 Вибирайте і відтворюйте 
аудіофайли або музику на своєму 
пристрої Bluetooth.

Світлодіодний 
індикатор

Опис

Повільно блимає синім

• Готова до 
створення пари

• Повторне 
підключення 
останнього 
підключеного 
пристрою 

Стале синє світло Під’єднано

Примітка

 • Щоб від’єднати пристрій, натисніть і утримуйте  
протягом 2 секунд, поки світлодіодний індикатор не 
почне швидко блимати синім.

 • Коли ви вмикаєте колонку, вона завжди 
автоматично намагається повторно підключити 
останній успішно підключений пристрій.

 • Щоб очистити інформацію про створені пари, 
натисніть і утримуйте  протягом 6 секунд, поки 
світлодіодний індикатор не почне повільно 
блимати синім.

Керуйте відтворенням
Під час відтворення музики

Натисніть, щоб призупинити або 
відновити відтворення

Відрегулюйте гучність

Прослуховування з 
зовнішнього пристрою

1

2

Підключіть свій MP3-плеєр для 
відтворення аудіофайлів або музики.

Що вам для цього потрібно
• MP3-плеєр.
• Стереоаудіокабель 3,5 мм.
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1 Використовуючи стереоаудіокабель 
3,5 мм, підключіть MP3-плеєр до 
роз’єму AUDIO IN на цьому виробі.

2 Натисніть кнопки на MP3-плеєрі, 
щоб вибрати та відтворити 
аудіофайли або музику.

Слухайте Spotify
Використовуйте свій телефон, планшет 
або комп’ютер як пульт дистанційного 
керування для Spotify.
Щоб дізнатися, як це зробити, 
перейдіть на сайт spotify.com/connect.

Оновити прошивку
Щоб отримати найкращі функції та 
підтримку, оновіть свій продукт до 
останньої версії мікропрограми.

Оновіть прошивку через Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Налаштування > Точне  
налаштування / Оновлення прошивки)

Прошивку для MCU та DSP можна 
оновити до останньої версії за 
допомогою Philips Sound на базі  
DTS Play-fi. Перейдіть до меню 
налаштувань і виберіть опцію PS 
Fine Tune / Update Firmware, щоб 
перевірити оновлення. Якщо 
оновлення випущено, можна 
натиснути піктограму оновлення, щоб 
продовжити оновлення автоматично.

Коли виріб під’єднано до Wi-Fi, 
він може отримувати оновлення 
прошивки автоматично. Щоб 
покращити продуктивність цього 
виробу, завжди оновлюйте його до 
останньої версії.

Скидання до заводських 
налаштувань
Скиньте пристрій до налаштувань за 
замовчуванням.

1 Підключіть колонку до живлення, за 
допомогою голки натисніть кнопку 
Reset на задній панелі колонки 
протягом 5 секунд.

 å Ви почуєте звуковий сигнал, 
а потім колонка автоматично 
перезапуститься.

 å Колонку відновлено до 
заводських налаштувань.
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7 Технічні 
характер-
истики 

Примітка

 • Інформація про продукт може бути змінена без 
попереднього повідомлення.

 

Загальна інформація
Напруга живлення 100–240 В ~ 50/60 Гц

Споживання 
електроенергії < 60 Вт

Споживання 
електроенергії в 
режимі очікування

< 0,5 Вт

Розміри (Ш x В x Г) 142 x 253 x 142 мм

Вага (основний блок) 2,328 кг

Робоча температура 0°C - 40°C 
 

Підсилювач

Вихідна потужність

60 Вт Вихідна 
потужність змінного 
струму
120 Вт Максимальна 
потужність

Частотна 
характеристика 50-20000 Гц

Співвідношення 
сигнал/шум > 70 дБ

Повне гармонійне 
спотворення 1%

 

Колонки
Імпеданс 4 Ом

Вхідна потужність

30 Вт (вуфер)
20 Вт (відображення 
звуку)
10 Вт (твітер)

Драйвер колонки

1 x 3,5” вуфер
1 x 25 мм твітер
пасивні  
випромінювачі x 2 шт.
1 x 2,5” середній  
діапазон  
відображення звуку

Bluetooth
Версія Bluetooth Версія 5.0, AAC, SBC

Діапазон частот 2402 ~ 2480 МГц

Максимальна 
потужність 
передавачі

4 дБм 

Сумісні профілі 
Bluetooth A2DP

Радіус дії Bluetooth прибл. 20 м
 

Мережі, що 
підтримуються
Бездротова мережа Стандарти  

802.11 a/b/g/n/ac

Діапазон частот 
передавача  
Wi-Fi 2.4G

2412-2462 МГц

Потужність 
передавача  
Wi-Fi 2.4G

13±2 дБм

Діапазон частот 
передавача Wi-Fi 5G 5150-5850 МГц

Потужність 
передавача Wi-Fi 5G 11±2 дБм
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8 Усунення 
несправн-
остей

Попередження

 • Ризик ураження електричним струмом. Ніколи не 
знімайте корпус виробу.

Самостійний ремонт виробу призводить до 
втрати гарантії.
Якщо у вас виникли проблеми з 
використанням продукту, перш ніж 
звертатися за сервісним обслуговуванням, 
перевірте можливі заходи з вирішення 
несправностей, описані нижче. Якщо 
проблема не зникла, зверніться до служби 
підтримки на сайті www.philips.com/support.

Загальна інформація
Немає живлення
• Переконайтеся, що в розетці постійного 

струму є живлення.
• Переконайтеся, що гніздо DC IN колонки 

підключено належним чином.
• З метою енергозбереження колонка 

автоматично вимикається через  
15 хвилин після того, як не надходить 
аудіосигнал або не підключається 
аудіопристрій.

Немає звуку
• Відрегулюйте гучність на цій колонці.
• Відрегулюйте гучність на під’єднаному 

пристрої.
• У режимі AUDIO IN переконайтеся, що 

відтворення музики через Bluetooth 
зупинено.

• Переконайтеся, що ваш пристрій 
Bluetooth знаходиться в робочому 
діапазоні.

Колонка не відповідає
• Перезапустіть динамік.

Bluetooth
Якість відтворення звуку з підключеного 
пристрою Bluetooth низька.
• Поганий прийом сигналу Bluetooth. 

Перемістіть пристрій ближче до 
динаміка або усуньте будь-які 
перешкоди між пристроєм і динаміком.

Я не можу знайти Bluetooth-ім’я головного 
блоку на пристрої Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої 

Bluetooth увімкнено Bluetooth.
• Повторно сполучіть головний блок з 

пристроєм Bluetooth.

Не вдається підключитися до мого 
Bluetooth пристрою
• Функція Bluetooth пристрою не 

ввімкнена. Щоб увімкнути цю функцію, 
див. посібник користувача.

• Динамік не в режимі створення пари.
• Цей виріб уже під’єднано до іншого 

пристрою з підтримкою Bluetooth. 
Від’єднайте та повторіть спробу.

Wi-Fi
Не вдається встановити з’єднання Wi-Fi.
• Перевірте наявність мережі WLAN на 

маршрутизаторі.
• Розмістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче 

до пристрою.
• Переконайтеся, що пароль правильний.
• Перевірте функцію WLAN або 

перезавантажте модем і маршрутизатор 
Wi-Fi.
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Play-fi
Не вдається знайти в додатку пристрої, які 
підтримує play-fi.
• Переконайтеся, що пристрій підключено 

до Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику за 
допомогою play-fi.
• Деякі послуги мережі або вміст, 

доступний через пристрій, можуть бути 
недоступними, якщо постачальник 
послуг припинить надання послуг.

• Якщо перше налаштування не вдалось, 
закрийте додаток Philips Sound на базі 
DTS Play-fi. Перезапустіть додаток.

• Якщо динамік налаштовано як Stereo 
Pairs (Стереопари) або Surround 
Sound (Об’ємний звук), перш ніж 
використовувати його окремо, динамік 
потрібно відключити в додатку.
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9 Примітки
Будь-які зміни або модифікації, внесені 
до цього пристрою, які прямо не схвалені 
компанією MMD Hong Kong Holding 
Limited, можуть призвести до втрати права 
користувача на використання виробу.

Відповідність нормам

Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, 
що цей виріб відповідає всім основним 
вимогам та іншим відповідним положенням 
Директиви ЄС 2014/53/EU. Сертифікат 
відповідності можна переглянути на 
вебсайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля
Утилізація вашого старого продукту

Цей виріб розроблено й виготовлено з 
високоякісних матеріалів і компонентів, 
придатних для переробки й повторного 
використання.

Цей символ на виробі означає, що на нього 
поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб містить 
батарейки, на які поширюється дія 
Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою 
батарейки не можна утилізувати разом 
із побутовими відходами. Ознайомтеся з 
місцевою системою роздільної утилізації 
електротехнічних і електронних виробів 
та батарейок. Дотримуйтеся місцевих 

правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й 
батарейки разом із побутовими відходами. 
Правильна утилізація старих виробів і 
батарейок дозволяє запобігти негативному 
впливу на довкілля та здоров'я людей.

Екологічна інформація
Для пакування виробу було використано 
лише необхідні матеріали. Ми подбали, щоб 
упаковку можна було легко розділити на три 
матеріали: картон (коробка), пінополістирол 
(захисний пінопласт) та поліетилен (пакети, 
пакувальний пінополіетилен).
Ваша система складається з матеріалів, 
які підлягають переробці і можуть бути 
використані повторно у разі розбирання 
спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь 
місцевих норм і правил щодо утилізації 
пакувальних матеріалів, використаних 
акумуляторів і старого обладнання.

Заява Федеральної 
комісії зі зв’язку США 
(FCC) (лише для США і 
Канади)
Цей пристрій відповідає вимогам частини 
15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку 
США. Експлуатація цього пристрою 
можлива лише за таких двох умов: (1) цей 
пристрій не повинен утворювати шкідливих 
перешкод і (2) цей пристрій має поглинати 
будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть 
спричиняти збої в роботі.

Попередження

 • Зміни або модифікації цього пристрою, чітко не 
схвалені стороною, відповідальною за відповідність 
вимогам, можуть позбавити користувача права 
експлуатувати обладнання.

Примітка

 • Це обладнання пройшло перевірку та відповідає 
обмеженням для цифрових пристроїв класу «B» 
згідно з вимогами Частини 15 Правил Федеральної 
комісії зі зв'язку США.
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Ці обмеження впроваджено, щоб 
забезпечити належний захист від шкідливих 
перешкод у разі встановлення в житлових 
приміщеннях.
Це обладнання генерує, використовує та 
може випромінювати радіочастотну енергію 
і, якщо встановлено та використовується не 
відповідно до інструкцій, може створювати 
перешкоди для радіозв’язку. Проте немає 
жодної гарантії відсутності перешкод в 
окремих випадках встановлення. Якщо 
це обладнання створює перешкоди для 
прийому радіо- чи телевізійного сигналу 
(це можна перевірити шляхом вмикання й 
вимикання обладнання), користувач може 
спробувати усунути перешкоди одним із 
наведених способів:
(1) Змінити напрямок чи місце розташування 

приймальної антени;
(2) Збільште відстань між обладнанням і 

приймачем.
(3) Під’єднати обладнання та приймач до 

розеток, встановлених на різних контурах 
електромережі. 

(4) Звернутися по допомогу до продавця 
або досвідченого радіо-/телемайстра.

Попередження щодо радіочастот
Пристрій оцінено на відповідність 
загальним вимогам до радіочастотного 
опромінення. Пристрій може 
використовуватися за умов переносного 
опромінення без обмежень.

IC-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Цей пристрій містить безліцензійний(-і) 
передавач(і) або приймач(і), які 
відповідають вимогам стандартів щодо 
безліцензійного радіозв'язку Міністерства 
промисловості Канади. Експлуатація цього 
пристрою можлива лише за таких двох 
умов:

1 Цей пристрій не повинен спричиняти 
перешкод.

2 Цей пристрій має поглинати будь-які 
перешкоди, зокрема ті, що можуть 
спричиняти збої в роботі пристрою.
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Повідомлення про 
торговельну марку

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.



Технічні характеристики можуть змінюватися без 
попередження. Відвідайте сайт www.Philips.com/support, щоб 
отримати останні новини та документи. Philips та емблема 
щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії 
Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.
Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії 
MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію 
на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.
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