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1 Oluline
Ohutus
TÄHELEPANU!
ELEKTRILÖÖGI OHT!
ÄRGE AVAGE
TÄHELEPANU! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE
KATET EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAKAANT). ÄRGE KASUTAGE
HOOLDATAVAID OSASID SEESPOOL. KÕIK HOOLDUSTÖÖD
LASKE TEHA KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATEL.

See välgu sümbol näitab, et seadme isoleerimata
materjalid võivad põhjustada elektrilööki. Kõigi teie
koduste ohutuseks ärge katteid eemaldage.
„Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema lisatud materjale,
et vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja
hooldamisel.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu
vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda
vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada
vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.
TÄHELEPANU! Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik
täielikult. (Polaarse pistikuga regioonid: Elektrilöögi
vältimiseks ühendage pistiku lai haru pistikupesa.)
Hoiatus
Ärge kunagi selle seadme korpust eemaldage.
Ärge kunagi määrige ühtegi selle seadme osa määrdega.
Ärge kunagi vaadake seadmes olevasse laserkiirde.
Ärge kunagi asetage seadet teise elektriseadme peale.
Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest,
lahtisest leegist või kuumusest.
y Jälgige, et teil oleks alati juhtmetele, pistikule või
adapterile lihtne ligipääseda, et seade vooluvõrgust
välja lülitada.
y
y
y
y
y

y Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
y Ärge asetage kõlari seadme ohuallikaid (näiteks
vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).
y Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut
või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema
töövalmis.
y Jälgige, et seadme ümber on piisavalt ruumi
ventilatsiooniks.
y Patarei ettevaatusabinõu – Patarei lekke
vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi,
varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:
y Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt
seadme märgistusele.
y Akule (integreeritud või plokk) ei tohi avaldada
mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus,
tuli või muu taoline.
y Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikemat aega.
y Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud
lisaseadmeid/-tarvikuid.
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Hoiatus
y Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide
kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule
tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu
kuulamise aeg.

Kuulmisohutus
Oma kõrvalklappide kasutamisel järgige kindlasti
alljärgnevaid juhiseid.
y Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja
jooksul.
y Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi
suurendada, kuna kuulmine kohandub.
y Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis
toimub teie ümber.
y Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
y Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv
ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise
kaotust.

Märkus
-JDVXJXVHGN«ODULPXXGDWXVHGY«LPRGLŜWVHHULPLVHG
ei ole MMD HongKong Holding Limited poolt
lubatud ja võivad tühistada kasutaja õiguse seadme
kasutamiseks.

Vastavustunnistus
MMD HongKong Holding Limited deklareerib
käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses
direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude
sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt
www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse
Teie vana toote ja aku kõrvaldamine
Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades,
mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.
Nimetatud sümbol tootel tähendab, et
tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi
2012/19/EL.
See sümbol tähendab, et toode sisaldab
akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv
2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos
tavaliste majapidamisjäätmetega.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke
eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid
kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega.
Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab
ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid
negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege
patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnaalane teave
Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me
oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti
eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev
vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).
Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab
ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia
vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke
määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade
seadmete osas.
Bluetooth® sõnaline kaubamärk
ja logod on Bluetooth SIG, Inc.
Kaubamärgid ning nende kaubamärkide MMD Hong
Kong Holding Limited poolt toimunud mis tahes
kasutamine toimub litsentsi alusel.
Koopiakaitsega materjalidest, sealhulgas
arvutiprogrammid, failid, raadiosaated ja
helisalvestised, volitamata koopiate tegemine
võib olla vastuolus autoriõigusega ja tuua kaasa
kriminaalvastutuse. Seda seadet ei tohi sellisel
eesmärgil kasutada.
Märkus
y Tüübiplaat asub kõlari tagaküljel.
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2 Teie Bluetooth
kõlar
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks
registreerige oma toode www.philips.com/support.

Põhiseadme ülevaade

Mis karbis sisaldub
Kontrollige oma pakendis sisu:
y Põhiseade
y Lauaalus
y 1 x AC toitejuhe
y 1 x raadioantenn
y Kaugjuhtimispult (2 X AAA akut)
y Trükitud materjal

Sissejuhatus
Selle tootega saate:
y Nautida heli Bluetooth-seadmetest ja muudest
välistest seadmetest;
y Kuulata FM- ja DAB+ raadiot.
6

2

13

3 1

1.

Infrapunaandur

2.

LED-märgutuli
- Töövalmiduse märgutuli: põleb punaselt, kui
seade on töövalmiduse olekus.

3.

Ekraanipaneel
- Praeguse oleku kuvamine.

4 5

7

8

9

10

11

4.
- 0²OLWDEVHDGPHVLVVHY«LRRWHUHįLLPL
5.

/ PAIRING
- Vajutage allika valimiseks: FM, DAB+, AUDIO
IN, BT.
- 7LGXPLVUHįLLPLVLVHQHPLVHNVKRLGNH
&OXHWRRWKUHįLLPLVYKHPDOWVHNXQGLWDOO

12
14

6.
- Kõrvaklapi pesa.
7.

8.

ja
- Järgmisele/eelmisele palale liikumine.
- Raadiojaama häälestamine.
- Kellaaja määramine.
SCAN / OK
- DAB+ või FM-jaama ja otsingu valimine ning
kinnitamine.

9. MENU / INFO
- DAB+ menüüsse sisenemine või väljumine.
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10. - VOLUME ja VOLUME +
- Helitugevuse reguleerimine.
11. Preset
- Eelseadistatud raadiojaama või DAB valimine.
12. ANT
- Kaasasoleva raadioantenni ühendus.
13. AUX IN
- Välise heliseadme ühendamine.
14. DC IN pesa
- Kaasasoleva toiteadapteri ühendus.

1.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

- 0²OLWDEVHDGPHVLVVHY«LRRWHUHįLLPL
2.

1

8

2

10
11

- FM või DAB+ allika valimine.
3.

3

4

6
7
9

5

-

FM-jaama valimine.
DAB+ jaama valimine.
Raadiojaamade programmeerimine.
Raadiojaamade automaatne salvestamine.
Helitugevuse reguleerimine.

4.
- Eelseadistatud raadiojaama valimine.
5.
- Taasesituse teabe kuvamine või raadioteenuse
info.
6.
- Uinumistaimeri määramine.
- Alarmi taimeri määramine.
7.
- Kellaaja määramine.
- Kella info vaatamine.
8.
- Heli vaigistamine või vaigistuse lõpetamine.
9. SOUND/DBB
- Eelseadistatud heliefekti valimine.
10. AUX IN
- AUX IN allika valimine.
11.
- Bluetoothi allika valimine.
- 7LGXPLVUHįLLPLVLVHQHPLVHNVKRLGNH
&OXHWRRWKUHįLLPLVYKHPDOWVHNXQGLGDOO
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3 Alustamine
Hoiatus
y Nuppude või regulaatorite või toimingute läbiviimine
siinkirjeldatust erineval viisil võib põhjustada ohtlikku
laserkiirgust või teisi ebaturvalisi toimeid.

Järgige alati selles osas toodud toimingute järjestust.
Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt
selle kõlari mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja
seerianumber on kõlari tagaküljel. Kirjutage numbrid
siia:
Mudeli nr ___________________
Seerianr ____________________

Hoiatus
y Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge
vastab seadme taga või küljel näidatud pingele.
y Elektrilöögi oht! Enne vahelduvvoolu toiteadapteri
ühendamist veenduge, et adaptori pistiku konverter
on turvaliselt kinnitatud. Vahelduvvoolu juhtme
lahtiühendamisel eemaldage alati juhe pistikust, mitte
juhtmest tõmmates pesast.
y Jälgige, et oleksite enne vahelduvvoolu toiteadapteri
ühendamist teinud kõik muud ühendused.

Toote paigaldamine
Enne selle toote lauale paigaldamist kinnitage
kaasasolev alus põhiseadmele nagu joonisel
näidatud.
Nõuanne: Vaadake kaasasolevalt seinale paigaldamisel
lehelt kuidas seda seadet seinale paigaldada.

Kaasasoleva raadioantenni
ühendamine
Enne raadio kuulamist ühendage kaasasolev
raadioantenn seadmega.

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine
Hoiatus

Toite ühendamine

y Toote kahjustamise oht! Kui te kaugjuhtimispulti pikemat
aega ei kasuta, eemaldage sellest akud.
y Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need
kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.

Aku kaugjuhtimispulti paigaldamiseks:

Ühendage vooluadapter seinakontakti.
1. Avage akusahtli kaas.

2. Sisestage kaasasolevad AAA akud
õige polaarsusega (+/-) nagu
näidatud.

3. Sulgege akusahtli kaas.
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Toite sisselülitamine

4 Kasutamine

Vajutage
- Seade lülitub viimati kasutatud allikale.
Märkus

Valimisoleku režiimile lülitamine

y Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole
garanteeritud.
y Toote ja Bluetooth vahel olevad seadmed võivad
töövahemikku vähendada.
y Seadme ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes
10 meetrit.
y Seade võib meelde jätta kuni 8 eelnevalt ühendatud
Bluetooth-seadet.

Vajutage uuesti ja hoidke all , et lülitada seade
YDOLPLVROHNXUHįLLPLOHLOPDNHOODDJDNXYDPDWDY«L
kuvades.
- Süttib punane valmisoleku märgutuli.
Märkus
y 6GCFGN°NKVWDXCNOKUQNGMWTGĭKKOKNGOKVVGMCUWVCOKUG
järel.

Bluetooth-seadmest esitamine
Kellaaja määramine
kaugjuhtimispuldiga
1.

/HOODVHDGLVWDPLVUHįLLPLVLVHQHPLVHNVKRLGNH
YDOPLVROHNXUHįLLPLV vähemalt 2 sekundid all.
- või kuvatakse.

2.

[24H] või [12H] formaadi valimiseks
Vajutage
kinnitamiseks.
ja seejärel vajutage
- Tunni numbrid hakkavad vilkuma.

3.

tunni valimiseks ja seejärel
Vajutage
kinnitamiseks.
- Minuti numbrid hakkavad vilkuma.

4.

minutite valimiseks ja seejärel
Vajutage
kinnitamiseks.
- Kellaaeg on seadistatud.

1.

valimiseks

y

sisselülitatud olekus vaatamiseks vajutage põgusalt.

.

- Kuvatakse [BT].
-

vilgub ekraanil.

2.

Lubage oma
%(4G %GYDQFHG%XGLR(LVWULEXWLRQ4URŜOH 
seadmes Bluetooth ja otsige seotavaid Bluetoothseadmeid (vt seadme kasutusjuhendit).

3.

Valige oma Bluetooth-seadmes „Philips M2505“
ja vajadusel sisestage sidumise salasõnana
„0000“.
y Kui „Philips M2505“ leidmine või sidumine
HED«QQHVWXVKRLGNHVLGXPLVUHįLLPL
sisenemiseks vähemalt 2 sek all PAIRING.
y Peale edukat sidumist ja ühendamist jääb
ekraanil põlema ja kõlab kinnitusheli.

4.

Esitage heli ühendatud seadmest.
y Toimub helivoog Bluetooth-seadmest tootesse.

Märkus

y .WKMGNNCCGIQPXCNOKUQNGMWTGĭKKOKUUKUUGN°NKVCVWF
suurendab see energiakulu.

Vajutage kaugjuhtimispuldil Bluetoothi allika

Bluetooth-seadme lahtiühendamine:
y Lülitage Bluetooth oma seadmes välja.

Järgmise seadme sidumine ja
ühendamine
Samaaegselt saate siduda ja ühendada kaks
Bluetooth-seadet.
1.

&OXHWRRWKUHįLLPLV?4%97)AHVLPHQH²KHQGDWXG
seade.

2.

Lülitage Bluetooth-funktsioon teises seadmes
sisse.

3.

Leidke ja valige Bluetooth-funktsioon
[Philips M2505] teises seadmes. Otsige ja
valige Bluetooth-funktsioon teises seadmes
ühendamiseks.
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4.

Muusika teisest seadmest esitamiseks peab
olema teine [PAUSE] seadel.

Kolmanda Bluetooth-seadme sidumine ja
ühendamine
y 7LGXPLVUHįLLPLVLVHQHPLVHNVKRLGNH&OXHWRRWK
UHįLLPLVPAIRING vähemalt 2 sekundit all.
- Esimene ühendatus seade või muusikat
mitteesitav seade ühendatakse lahti.

5 Raadio
kuulamine
Märkus
y Häirete vältimiseks suunake antenn oma telerist ja
teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele.
y Optimaalse vastuvõtu tagamiseks tõmmake antenn
täisesti välja ja reguleerige selle suunda.

Selle seadmega saate kuulata DAB+ ja FM-raadiot.

DAB+ raadio kuulamine
DAB+ on võimalus kuulata digiprogramme läbi
võrgu. See annab palju suurema valiku, parema
helikvaliteedi ja rohkem informatsiooni.
Märkus
y DAB+ programmidele lisatakse aeg-ajalt uusi jaamu ja
teenuseid. Uue DAB+ jaama ja teenuse võimaldamiseks
viige läbi regulaarselt otsinguid.

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine
1.

Vajutage DAB+ allika valimiseks korduvalt
DAB/FM.
y Esmakordsel DAB+ Sallikasse sisenemise või
kui DAB+ teenus ei ole salvestatud, vajutage
SURJUDPPLUHįLLPLDNWLYHHULPLVHNV[SCAN/OK].

2.

Hoidke üle ühe sekundi all [SCAN/OK].
- Seade otsib ja salvestab DAB+ raadiojaamad
automaatselt.
- Peale otsingud esitatakse esimene võimalik
jaam.

DAB+ raadiojaama valimine
Peale DAB+ raadiojaamade leidmist ja salvestamist
vajutage DAB+ jaama valimiseks / .

DAB+ raadiojaamade käsitsi salvestamine
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1.

Vajutage DAB+ jaama valimiseks DAB/FM.

2.

4URJUDPPLUHįLLPLDNWLYHHULPLVHNVKRLGNH²OH
2 sekundi all [PRESET].

3.

Vajutage / jaamale numbri määramiseks
vahemikus 1-20 ja vajutage seejärel kinnitamiseks
[PRESET].

4.

Korrake samme 1-3 teiste jaamadega.
Eelseadistatud DAB+ raadiojaama valimine:
:DMXWDJH(%&UHįLLPLV / .

DAB+ menüü valimise ja info ekraan
1.

:DMXWDJH(%&UHįLLPLV(%&PHQ²²VVH
sisenemiseks 2 sek MENU / INFO.

2.

Menüüpunktide vahel liikumiseks vajutage

/

.

3.

Vajutage / jaamale numbri määramiseks
vahemikus 1-20 ja vajutage seejärel kinnitamiseks
[PRESET]. Kuvatakse [STORED].

4.

Korrake samme 1-3 teiste jaamadega.

[SCAN]:

Kõigi võimalike DAB+ jaamade
otsimine ja salvestamine.
[MANUAL]: DAB+ jaama käsitsi otsimine.
[PRUNE]: Vigaste jaamade eemaldamine
jaamade loendist.
[SYSTEM]: Süsteemi seadete kohandamine.
3.

Valiku tegemiseks vajutage SCAN / OK.

4.

Kui alammenüü on võimalik, korrake samme 2-3.
y Menüüst väljumiseks vajutage uuesti
MENU / INFO.

Märkus
y Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage
selle asemele uus jaam.

Eelseadistatud FM-raadiojaama valimine
:DMXWDJH*1UHįLLPLV[PRESET] ja vajutage eelnevalt
määratud numbri valimiseks / , seejärel vajutage
[OK/SCAN].
y FM-raadi kuulamisel saate stereo- ja monoheli
vahel ümberlülitamiseks vajutada SCAN/OK.

[SYSTEM] (süsteemi) menüü all
y [RESET] (lähtesta): kõigi tehaseseadete taastamine.
y [SW VER] (tarkvara versioon): näitab selle seadme
WDUNYDUDUHįLLPL

RDS info kuvamine
1.

Leidke FM-raadiojaam.

DAB+ info kuvamine

2.

Vajutage korduvalt MENU/INFO erineva RDS info
(kui võimalik), nt jaama nimi, programm,tüüp, aeg
jne, kuvamiseks.

DAB+ raadio kuulamisel korduvalt MENU / INFO
vajutades kuvatakse erinevat infot (võimalusel), nt
sagedus, signaali tugevus, kellaaeg jne.

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab
FM-jaamadel kuvada lisateavet.

FM-raadio kuulamine
FM-raadio häälestamine
1.

Vajutage FM-jaama valimiseks DAB/FM.

2.

Hoidke üle 2 sekundi all / .
- Raadio häälestub automaatselt tugeva
vastuvõtuga jaamale.

3. Korrake sammu 2 teiste jaamade häälestamiseks.
Nõrga jaama häälestamine: Vajutage korduvalt /
kuni leiate optimaalse vastuvõtu.

FM-raadiojaamade automaatne
salvestamine
Märkus
y Saate salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

1.

Vajutage FM allika valimiseks korduvalt DAB/FM.

2.

Hoidke üle 2 sekundi all SCAN/OK.
- Kõik võimalikud jaamad on programmeeritud
laineriba vastuvõtu sageduse järgi.
- Esimene programmeeritud jaam hakkab
automaatselt tööle.

FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine
1.

Leidke FM-raadiojaam.

2.

Hoidke all 2 sekundit [PRESET], kuvatakse [P01].
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6 Helitugevuse
reguleerimine

- Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse
.
y Kella ekraani sisse- ja väljalülitamiseks võite
.
hoida all

Automaatse väljalülitamise
määramine

Järgnevad toimingud on kasutatavad kõigi
meediumitega.

Selle muusikasüsteemi saab määratud ajal
DXWRPDDWVHOWYDOPLVROHNXUHįLLPLOHSDQQD
y Kui muusikasüsteem on sisselülitatud, vajutage
ajaperioodi valimiseks (minutites) korduvalt .
- Kui väljalülitamine on aktiveeritud, kuvatakse

Eelseadistatud heliefekti valimine
y Eelseadistatud heliefekti valimiseks vajutage
korduvalt SOUND.

Helitugevuse reguleerimine

Väljalülitamise deaktiveerimine
y Vajutage korduvalt NXQLNXYDWDNVH VOHHSRś 
- Kui väljalülitamine on deaktiveeritud, kuvatakse

y Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt
(volume).

Heli vaigistamine
y Vajutage heli vaigistamiseks ja taastamiseks

.

Välise seadme kuulamine

7 Muud
funktsioonid

Saate väliseid seadmeid läbi selle seadme MP3
kaabli abil kuulata.
1.

Ühendage MP3 kaabel (ei ole kaasas):
y Seadme AUX IN pesasse (3,5 mm),
y Välise seadme kõrvaklapi pesasse.
2. Vajutage AUDIO IN allika valimiseks korduvalt
AUX/IN.
3. Alustage esitust (vt seadme kasutusjuhendit).

Alarmi taimeri määramine
Seda seadet saab kasutada äratuskellana.
Märkus
y Alarmi taimer ei ole võimalik AUX INTGĭKKOKU

1.
2.
3.

Kontrollige, et olete kella seadistanud.
,RLGNHYDOPLVROHNXUHįLLPLV²OHVHNXQGLDOO
- Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
Vajutage korduvalt / tunni valimiseks ja
seejärel

4.

5.

.

kinnitamiseks.

- Minuti numbrid hakkavad vilkuma.
Vajutage / minutite valimiseks ja seejärel
kinnitamiseks.
- Viimati valitud alarmiallikas hakkab vilkuma.
Vajutage / alarmi allikas (FM- või DAB+
raadio, BT, äratus) ja vajutage seejärel
kinnitamiseks

.

- XX vilgub (XX näitab alarmi helitugevust).
6. Vajutage / alarmi helitugevuse ja seejärel
kinnitamiseks.

Alarm taimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine
:DMXWDJHYDOPLVROHNXUHįLLPLVNRUGXYDOW
aktiveerida või deaktiveerida.
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, et taimer

.

.

8 Toote teave
Märkus
y Tooteteavet võib muute ilma eelnevalt etteteavitamata.

Nimivõimsus (võimendi): Kokku 10 W (maks)
Akustiline sagedus:

63 Hz - 20 kHz

Kõlari ajam:

2 x 2,75" täisvahemik, 6 :

Bassi tugevadamine:

2 x bassi pesa

Bluetoothi versioon:

V4.2

2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bluetoothi sagedusriba /
ISM Banc d 4 dBm
väljundvõimsus
(Class 2)
Tüüneri sagedusvahemik: FM : 87,5 - 108 MHz ;
240 MHz
DAB: 170 - 240 MHz
Eelseadistatud jaamad:

20

AUX IN sisendi tase:

1000 mV RMS

Kõrvaklapid:

3,5 pistik

Vooluallikas
Mudel (Philips
kaubamärgi
vahelduvvooluadapter)

AS190-090-AD190

Sisend:

100-240 V~, 50/60 Hz,
0,7 A

Väljund:

DC 9,0 V, 1,9 A

Elektritarve sisselülitatult: 15 W
)OHNWULWDUYHRRWHUHįLLPLV < 1 W
Mõõtmed (L x K x P):

400 x 206 x 100 mm
(aluseta)

Mass:

1,7 kg
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