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1 Importante 

Segurança

Aviso

•	 	Nunca	remova	o	revestimento	deste	altifalante.
•	 	Nunca	coloque	este	altifalante	sobre	outro	

equipamento	elétrico.
•	 	Mantenha	este	altifalante	longe	da	luz	solar	direta,	

chamas	ou	calor.

•		 Utilize	apenas	acessórios	especificados	pelo	
fabricante.

•		 Não	coloque	fontes	de	perigo	no	altifalante	
(por	exemplo,	velas	acesas).

•	 Se	o	seu	altifalante	se	molhar,	limpe	com	
um pano seco e macio e deixe secar 
completamente	num	local	bem	ventilado	
antes	de	utilizar	na	próxima	vez.

Nota

•	 		A	placa	de	tipo	está	localizada	na	parte	esquerda	
do	altifalante

Aviso

Quaisquer	alterações	ou	modificações	feitas	
neste dispositivo que não sejam expressamente 
aprovadas pela MMD Hong Kong Holding 
Limited podem anular a autoridade do utilizador 
em	operar	o	equipamento.

Conformidade

Por	este	meio,	a	MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited declara que este produto está em 
conformidade	com	os	requisitos	essenciais	
e outras disposições relevantes da Diretiva 
2014/30/UE.	
Pode	encontrar	a	Declaração	de	Conformidade	
em	www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo 

O	seu	produto	foi	concebido	e	fabricado	com	
materiais	e	componentes	de	alta	qualidade,	que	
podem	ser	reciclados	e	reutilizados.

Este	símbolo	num	produto	significa	que	o	
produto	está	coberto	pela	Diretiva	Europeia	
2012/19/UE.

2013/56/UE	que	não	podem	ser	eliminados	
no	lixo	doméstico	normal. É altamente 
recomendável que leve o produto a um ponto 
de recolha oficial ou a um centro de serviço da 
Philips	para	que	um	profissional	remova	a	bateria	
recarregável.	Informe-se	sobre	o	sistema	local	
de recolha separada para produtos elétricos e 
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eletrónicos	e	baterias	recarregáveis.	Siga	as	regras	
locais	e	nunca	elimine	o	produto	e	as	baterias	
recarregáveis	com	o	lixo	doméstico	normal.	
A	eliminação	correta	de	produtos	e	baterias	
recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências 
negativas	para	o	meio	ambiente	e	para	a	saúde	
humana.

Cuidado

Informação ambiental
Todas	as	embalagens	desnecessárias	foram	
omitidas.	Tentamos	criar	uma	embalagem	fácil	
de	separar	em	três	materiais:	papelão	(caixa),	
polistireno	relativo	à	eliminação	da	folha	de	
espuma	protetora.
O seu sistema consiste em materiais que 
podem	ser	reciclados	e	reutilizados	se	forem	
desmontados	por	uma	empresa	especializada. 
Por	favor,	cumpra	os	regulamentos	locais	relativos	
a	espuma	(proteção),	polietileno	(sacos,	folha	de	
espuma	protetora),	pilhas	gastas	e	equipamentos	
antigos.
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2  O seu 
altifalante 
sem fios

Parabéns	pela	sua	compra	e	seja	bem-vindo	à	
Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte 
que	a	Philips	oferece,	registe	o	seu	produto	em 
www.philips.com/welcome.

Introdução 

Com	esse	altifalante,	pode	ouvir	o	áudio	de	
dispositivos equipados com Bluetooth ou 
reproduzir	recursos	de	áudio	na	rede.

O que está na caixa

Verifique	e	identifique	o	conteúdo	do	seu	pacote:

•	 Altifalante
•	 Transformador
•	 Materiais	impressos
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 Carregamento sem fios/
•	 Carregamento	sem	fios

 Som desligado/
•	 Microfone	ligado	ou	desligado

 Premir para falar/
•	 Pressione	para	falar	(pressão	breve)	

Modo de espera de rede Ligado/
desligado	(pressão	longa	durante	3	seg.).

 Reproduzir/pausa/
•	 Reproduzir/pausa/sair	do	modo	de	

espera/parar o temporizador/alarme 
(pressão	breve)

•	 Iniciar	a	ligação	Bluetooth	após	uma	
autenticação	bem-sucedida	(pressão	
longa	durante	3	seg.)

•	 Entrar	no	modo	de	espera	(pressão	
longa	durante	3	seg.)

 Modo/
•	 Ajuste	da	luminosidade	do	relógio	

(pressão	breve)
•	 Ajustar	a	luminosidade	da	base	(pressão	

dupla)
•	 Alternar	o	formato	de	exibição	da	hora	

(pressão	longa	durante	3	seg.)

 Vol-/  
•	 1	nível	mais	baixo	(pressão	breve)
•	 baixar	o	nível	continuamente	(pressão	

longa	durante	3	seg.	ou	+	de	3seg.)

 Vol+/
•	 1	nível	mais	baixo	(pressão	breve)
•	 aumentar	o	nível	continuamente	

(pressão	longa	durante	3	seg.	ou	+	de	
3seg.)

 Porta de carregamento USB
•	 Carregar	os	seus	dispositivos	móveis
•	 Corrente	máxima	de	saída	5	V	1	A	

 Tomada do adaptador de energia
•	 Entrada	CC	15	V	2,5	A

 Relógio/painel de exibição
•	 Mostrar	estado	atual
•	 Configurar	e	exibir	automaticamente	

após ligação à rede

 [  ]+[  ] Reposição dos dados de 
fábrica
•	 (pressão	longa	durante	12	seg.)

Descrição geral da 
unidade principal 

USB DC IN
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3  Primeiros 
passos 

Siga	sempre	as	instruções	deste	capítulo	em	
sequência.

Ligue a energia

Cuidado
•	 	Risco	de	danos	no	produto!	Certifique-se	de	que	

a voltagem de energia corresponda à voltagem 
impressa	na	parte	traseira	ou	inferior	do	rádio-
relógio.

•	 	Risco	de	choque	elétrico! Quando desligar a ficha 
CA,	puxe	sempre	a	ficha	da	tomada.	Nunca	puxe	
o	cabo.

Ligue o adaptador de corrente à tomada de 
parede.
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"Google Home" APP

1  Coloque a unidade o mais próximo 
possível de um router LAN sem fios.

•	 Ligue o seu smartphone/iPhone ao 
router	LAN	sem	fios.	

•	 Anote	o	SSID	e	a	palavra-passe	(chave	
de	encriptação)	do	router	LAN	sem	fios	
ao	qual	está	ligado.	Alguns	dos	routers	
LAN	sem	fios	têm	vários	SSIDs.	Para	
obter	detalhes,	consulte	as	instruções	
de	utilização	fornecidas	com	o	router	
LAN	sem	fios.

•	 No	iPhone,	ative	a	função	
BLUETOOTH. A app "Google Home" 
utiliza	a	função	BLUETOOTH	para	
identificar	a	unidade.

2  Configurar o Wi-Fi® com a app.
•	 Ligue	a	unidade.
•	 Toque	para	iniciar	o	"Google	Home."
•		 Siga as instruções na app para 

configurar	a	ligação	Wi-Fi	da	unidade.	
Ligue	a	unidade	à	mesma	rede	Wi-Fi	do	
smartphone/iPhone.

"Google Home" APP

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

Instruções de utilização

Falar	com	o	Assistente	do	Google. Pode iniciar 
uma conversa simplesmente dizendo "Ok 
Google"	ou	pressionando	brevemente	 .

Ok	Google,	 
tocar	música

Claro,	aqui	está	uma	
música	da	Google	Play	
Music
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4  Também 
pode utilizá-
lo como um 
altifalante 
BLUETOOTH

Com	este	altifalante	pode	ouvir	o	áudio	de	
dispositivos	com	Bluetooth	e	reproduzir	música	
por	Bluetooth.

Ligar um dispositivo 
Bluetooth

Nota

•	 	Verifique	se	a	função	Bluetooth	está	ativada	no	
seu	dispositivo	e	se	está	definido	como	visível	
para	os	restantes	dispositivos	Bluetooth.

•	 	Qualquer	obstáculo	entre	este	altifalante	e	um	
dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance 
operacional.

•	 	Mantenha-o	afastado	de	qualquer	outro	
dispositivo eletrónico que possa causar 
interferências.

•	 	O	alcance	operacional	entre	este	altifalante	e	um	
dispositivo Bluetooth é de aproximadamente  
3	metros.

•	 Após	a	configuração	Wi-Fi	com	
êxito,	os	utilizadores	podem	abrir	o	
emparelhamento	BT	por	voz:	"Ok	Google,	
abrir	Bluetooth"/"Ok	Google,	emparelhar	
Bluetooth".	O	altifalante	fica	no	estado	
de espera a aguardar o emparelhamento 
com	outro	dispositivo	Bluetooth.	Através	
das	definições	BLUETOOTH	do	seu	
smartphone	ou	de	outro	dispositivo,	localize	
e selecione o nome da unidade em que 
configurou	o	Wi-Fi.

•	 Se	o	procedimento	de	emparelhamento	
for	bem-sucedido,	o	estado	de	espera	do	
emparelhamento	termina.	O	altifalante	
muda	para	o	estado	de	ligação	BT.

•	 Durante	a	operação	de	emparelhamento	
BT,	se	não	conseguir	encontrar	o	dispositivo	
em	3	minutos,	o	altifalante	será	desligado.	
Esta	operação	pode	ser	alterada	através	do	
controlo	do	Google.

•	 Ao	ligar	ou	desligar	o	Bluetooth,	é	emitido	
um	sinal	sonoro.
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Reproduzir a partir de 
dispositivo Bluetooth 
associado

Após	uma	ligação	Bluetooth	bem-sucedida,	
reproduza	o	áudio	no	dispositivo	associado.
•	 O	áudio	é	transmitido	do	seu	dispositivo	

Bluetooth	para	o	altifalante.	
•	 Para	colocar	em	pausa	ou	retomar	a	

reprodução,	pressione	 .

Dica

•	 	Também	pode	utilizar	o	seu	dispositivo	Bluetooth	
para	controlar	a	reprodução.

Desassociar um 
dispositivo

•	 Desative	o	Bluetooth	no	seu	dispositivo;
•	 Retire	o	dispositivo	do	alcance	da	

comunicação.

Voltar a associar um 
dispositivo

•	 Quando	liga	o	altifalante,
•	 Se	não	for	bem-sucedido,	selecione	o	nome	

do dispositivo Bluetooth no menu Bluetooth 
e	inicie	a	ligação.

Acertar o relógio

Configurar	e	exibir	automaticamente	após	
ligação	à	rede.

1 Clock

AM/PM2

•		 Prima	continuamente	  durante  
3	segundos	para	definir	o	formato	de	 
12/24	horas.

Definir o temporizador 
do alarme

Pode configurar o alarme/temporizador através 
do	Assistente	do	Google.	
•	 Tecla	de	introdução:	 	Pressão	curta.	

Pressione a tecla durante o toque do alarme 
e,	em	seguida,	pare	o	alarme.
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Carregamento sem fios 

•	 Cor	branco	quente:	normal/carregamento	
concluído.

•	 Cor	laranja:	a	carregar.
•	 Cor	laranja	intermitente:	erro	de	

carregamento.

Modo de espera

•	 Em	espera	ligado	à	rede

Módulo Descrição

Iluminação 
GVA 

Iluminação da base relógio

DESLIGADO
DESLIGADO (sem 

carregamento sem fios)
Ligado

Após 
autenticação

DESLIGADO
DESLIGADO (sem 

carregamento sem fios)
 --|--

(intermitente)
Repor o estado

-
Ligado (carregamento 

sem fios)  
 -  Continuar

•	 Condições	de	acionamento
1.	 A	autenticação	do	Google	foi	bem	

sucedida.
2.		 Quando	não	é	efetuada	qualquer	

operação (incluindo teclas e controlo 
por	voz)	durante	15	minutos,	entra	
automaticamente no modo de espera 
ligado	à	rede.

•	 Condição	de	saída
1.		 Qualquer	operação	do	utilizador	

(incluindo	ativação	de	voz,	operação	de	
um	botão	ou	controlo	através	da	APP).

2.		 A	potência	do	altifalante	é	de	2	W.

•	 Modo de suspensão
	 Condição	prévia:	Energia	ligada
•	 Operação:

1.		 Suspender	em:	Manter	  pressionado 
durante	10	seg.	ou	mais

2.	 Terminar	suspensão:	pressione	
•	 Descrição:

1.	 Paragem	de	carregamento	USB;	 
A	carga	sem	fios	ainda	funciona,	mas	a	
iluminação	da	base	apaga-se;

2.	 A	potência	do	altifalante	é	de	0,5	W.
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5  Outras 
funcionalidades

Ajustar o volume

Durante	a	reprodução	de	música,	pressione	-/+ 
para	aumentar	ou	diminuir	o	volume.

Dica

•	 	Pode	manter	pressionado	-/+ para aumentar ou 
diminuir	o	volume	continuamente.

•	 	Quando	o	volume	atinge	o	máximo,	o	altifalante	
emite	dois	sinais	sonoros.

 

6 Ajustar o som

Nota

•	 	As	informações	do	produto	estão	sujeitas	a	
alterações	sem	aviso	prévio.

Potência	de	saída	
nominal	(amplificador)

2 x 8 W

Resposta	de	frequência	
acústica

60-20000	Hz

Driver	do	altifalante 2	x	1,5"	gama	completa,	
8 Ω

Reforço	de	graves			 1 x radiador passivo

Versão de Bluetooth V4.2

Perfis suportados por 
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Banda	de	frequência	
Bluetooth/Potência de 
saída

Banda ISM de  
2,402	GHz~2,480	GHz/ 
BDR: 7 ± 2 dBm   
EDR:	4	±	2	dBm

Carregamento por 
saída	USB

5	V,	1	A

Energia	 100-240 V~50-60	Hz	 
(entrada	de	CA)

Saída	de	CC	 15 V 	2,5	A

Suporte para carga 
sem fios 
WI-FI	em	espera	

Potência máxima 
aproximada de 10 W
< 2 W

Consumo de energia 
e espera  

<	0,5	W

Consumo de energia (exibição	do	relógio	
desativada)

Dimensões 
-		Unidade	Principal	 
(L	x	A	x	P)		

223 x 87 x 94 mm

Peso 
-	Unidade	Principal	 1,01	kg
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DESCRIÇÃO	GERAL	DA	EUT:
•	 E.I.R.P.	máx.:		IEEE	802.11a:	17,97	dBm 

IEEE	802.11n	(HT20):	16,94	dBm 
IEEE	802.11n	(HT40):	15,86	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT20):	17,93	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT40):	16,96	dBm	 
IEEE	802.11ac	(VHT80):	16,92	dBm

•	 BT	(2402-2480	MHz):	8,07	dBm 
BT	LE	(2402-2480	MHz):	9,00	dBm 
WI-FI	2,4	GHz	(2412-2472	MHz):	19,94	dBm 
WI-FI	5	GHz	(5150-5250	MHz):	17,93	dBm 
WI-FI	5	GHz	(5250-5350	MHz):	17,97	dBm 
WI-FI	5	GHz	(5470-5725	MHz):	17,92	dBm 
WI-FI	5	GHz	(5725-5850	MHz):	13,84	dBm

•	E	 m	todos	os	estados	membros	da	UE,	a	operação	
de	5150-5350	MHz	está	reservada	apenas	para	
uso	interno.

7  Resolução de 
problemas 

Aviso

•	 Nunca	remova	o	revestimento	deste	dispositivo.

Para	manter	a	garantia	válida,	nunca	tente	
consertar	o	sistema	por	conta	própria.	
Se	encontrar	problemas	ao	usar	este	dispositivo,	
verifique os seguintes pontos antes de solicitar 
assistência.	Se	o	problema	continuar	sem	solução,	
aceda	à	página	da	Web	da	Philips 
(www.philips.com/support). Ao entrar em 
contacto	com	a	Philips,	verifique	se	o	dispositivo	
está	próximo	e	se	o	número	do	modelo	e	o	
número	de	série	estão	disponíveis.

Geral

Sem	energia	
•	Recarregue	o	altifalante.

Sem	som
•	 Ajuste	o	volume	deste	produto.	
•	 Ajuste	o	volume	no	dispositivo	associado.	
•	 Verifique	se	o	seu	dispositivo	Bluetooth	está	

dentro	do	alcance	operacional	efetivo.

Nenhuma resposta do altifalante ao pressionar 
qualquer tecla. 
•	 Desligue	a	energia	e	ligue-a	novamente.	
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