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• หา้มนําตวัเรอืนลําโพงออก
• อยา่หลอ่ลื�นสว่นประกอบใด ๆ ในลําโพง
• จัดวางลําโพงบนพื�นที�เรยีบ แข็งและมั�นคง
• อยา่จัดวางลําโพงบนอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสอ์ื�น
• ใชลํ้าโพงภายในอาคารเทา่นั�น เกบ็ลําโพง

ใหห้า่งจากนํ�า ความชื�นและภาชนะบรรจุ
ของเหลว

• เก็บลําโพงนี�ใหห้า่งจากแสงแดด เปลวไฟ
หรอืความรอ้น

• อาจเกดิการจดุระเบดิหากมกีารเปลี�ยน
แบตเตอรี�ผดิประเภท

• การทิ�งแบตเตอรี�ในเปลวไฟหรอืเตาอบ
รอ้น ๆ หรอืการบบีอดัหรอืตดัแบตเตอรี�อาจ
ทําใหเ้กดิการจดุระเบดิได ้

• การทิ�งแบตเตอรี�ในที�อณุหภมูสิงูมาก หรอื
แรงดนัอากาศตํ�ามากอาจทําใหเ้กดิการ
จดุระเบดิหรอืรั�วไหลของของเหลวหรอื
กา๊ซไวไฟ

คาํแนะนําที�สาํคญัเพื�อความปลอดภยั
• แรงดนัไฟของตวัจา่ยไฟจะตอ้งเป็นไปตาม

แรงดนัไฟที�ระบดุา้นหลงัหรอืดา้นลา่งของ
อปุกรณ์

• ลําโพงจะตอ้งไมโ่ดนนํ�าหยดหรอืกระเซน็
• อยา่วางสิ�งของที�เป็นอนัตรายบนลําโพง 

(เชน่ ภาชนะบรรจขุองเลว เทยีนที�จดุไฟอยู)่
• จะตอ้งมพีื�นที�วา่งเพยีงพอรอบ ๆ  ลําโพงเพื�อชว่ย

ในการระบายอากาศ
• Pกรณุาใชลํ้าโพงอยา่งปลอดภยัในสภาพแวดลอ้ม

ที�มอีณุหภมูริะหวา่ง 0ºC และ 45ºC
• ใชเ้ฉพาะอปุกรณต์อ่พว่งและอปุกรณเ์สรมิที�ผูผ้ลติ

ระบุ

ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยัเกี�ยวกบั
แบตเตอรี�
• อนัตรายจากการจดุระเบดิหากเปลี�ยนแบตเตอรี�

ไมถ่กูตอ้ง เปลี�ยนเป็นแบตเตอรี�ประเภทเดยีวกนั
หรอืเทยีบเทา่เทา่นั�น

• แบตเตอรี� (ชดุแบตเตอรี�หรอืแบตเตอรี�ที�ตดิตั �ง) 
จะตอ้งไมไ่ดรั้บความรอ้นจัด เชน่ แสงอาทติย ์
เปลวไฟหรอืแหลง่ความรอ้นลกัษณะเดยีวกนั

• แบตเตอรี�ที�อยูภ่ายใตอ้ณุหภมูสิงูหรอืตํ�ามาก ๆ 
ระหวา่งการใชง้าน การจัดเก็บหรอืการขนสง่ และ
แรงดนัอากาศที�ตํ�าในที�สงูอาจทําใหเ้กดิปัญหา
ดา้นความปลอดภยัได ้

• อยา่เปลี�ยนแบตเตอรี�ผดิประเภทเนื�องจาก
จะทําใหเ้กดิปัญหาดา้นความปลอดภยั 
(เชน่ แบตเตอรี�ลเิธยีม)

2 TH

1 ขอ้สําคญั

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั

คําเตอืน
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• การระบสุถานะแบตเตอรี�หรอื
การเชื�อมตอ่ Bluetooth

• การเปิดหรอืปิดลําโพง

• การชารจ์แบตเตอรี�ในตวั

ตรวจสอบสว่นประกอบในบรรจภุณัฑข์องคณุ:
• ลําโพง
• สาย USB
• คูม่อืเริ�มใชง้านอยา่งยอ่
• เอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
• การรับประกนัทั�วโลก
• สายคลอ้ง

อปุกรณใ์นกลอ่ง

ภาพรวมเกี�ยวกบัลําโพง

1
2

3

ไฟสถานะ LED

DC IN

2 ลําโพงแบบ
พกพาของคณุ

ขอแสดงความยนิดกีบัการจัดซื�อของคณุ 
และขอตอ้นรับสูค่รอบครัวของ Philips! 
เพื�อใหรั้บประโยชนจ์ากบรกิารที� Philip 
มจัีดไวใ้ห ้กรณุาลงทะเบยีนผลติภณัฑ์
ของคณุที� www.philips.com/support



• เปิดลําโพงโดยกดคา้งที� “    ” เป็นเวลา
สองวนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีงแจง้ จากนั�น
ไฟสถานะ LED สนํี�าเงนิจะตดิกะพรบิ

• ปิดลําโพงโดยกดคา้งที� “    ” เป็นเวลา
สองวนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีงแจง้ จากนั�น
ไฟสถานะ LED สนํี�าเงนิจะดบัลง

• ปิดอตัโนมตัใิน 15 นาทหีากไมม่กีาร
เชื�อมตอ่ Bluetooth

ปฏบิตัติามคําแนะนําในบทนี�ตามลําดบัที�
แจง้
ขณะลําโพงชารจ์ไฟเต็ม LED จะตดิคา้ง
เป็นสนํี�าเงนิ

ขณะลําโพงกําลงัชารจ์ไฟ LED จะตดิคา้ง
เป็นสแีดง
ขณะลําโพงชารจ์หมดประจไุฟ LED 
จะดบัอยู่

ตอ่กบัชอ่งเสยีบ USB-C ที�ลําโพงเขา้กบัเตา้รับ
ไฟฟ้า (5V    0.5A) โดยใชส้าย USB ที�จัดมาให ้

ลําโพงใชไ้ฟจากแบตเตอรี�ในตวัที�ชารจ์ไฟใหมไ่ด ้

ปฏบิตัติามคําแนะนําในบทนี�ตามลําดบัที�แจง้

3 เริ�มตน้

4 TH

การชารจ์แบตเตอรี�ในตวั

การเปิด/ปิด

5V 0.5 A

การชารจ์แบตเตอรี�ในตวั

เปิดทํางาน

ปิดทํางาน

หมายเหตุ
• กอ่นการใชง้าน ใหช้ารจ์แบตเตอรี�ในตวัใหเ้ต็ม
• ชอ่งเสยีบ USB Type C ใชสํ้าหรับชารจ์ไฟเทา่นั�น
• จะตอ้งใชเ้วลาประมาณสองชั�วโมงในการชารจ์

แบตเตอรี�ใหเ้ต็ม
• แบตเตอรี�ชารจ์ไฟไดม้รีอบการชารจ์ที�จํากดั อายกุาร

ใชง้านแบตเตอรี�และจํานวนรอบการชารจ์แตกตา่งกนั
ไปตามใชง้านและคา่ปรับตั �ง



1 กด     เป็นเวลา 2 วนิาทเีพื�อเปิดลําโพง
» ไฟ LED ตดิกะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ
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เมื�อเปิดลําโพง จะมกีารเชื�อมตอ่ใหมก่บัอปุกรณ์
ที�เชื�อมตอ่ไวล้า่สดุอตัโนมตั ิหรอืเลอืก [Philips 
S1505] ที�อปุกรณ ์Bluetooth ของคณุเพื�อเริ�ม
การเชื�อมตอ่

• ปิดใชง้าน Bluetooth จากอปุกรณ์
ของคณุหรอื

• ยา้ยอปุกรณไ์ปเกนิระยะการสื�อสาร
» ลําโพงกะพรบิสองครั �งและไฟสถานะ LED 

กะพรบิเป็นสนํี�าเงนิ

กะพรบิถี� (2Hz)

• คณุสามารถใชอ้ปุกรณ ์Bluetooth ของคณุเพื�อควบคมุ
การเปิดเลน่

• กอ่นเชื�อมตอ่อปุกรณ ์Bluetooth อื�น ใหต้ดัการ
เชื�อมตอ่กบัอปุกรณใ์นปัจจบุนักอ่น

2 จากอปุกรณ ์Bluetooth ของคณุ 
ใหเ้ปิดใชง้าน Bluetooth และคน้หา
อปุกรณ ์Bluetooth ที�สามารถเขา้คูไ่ด ้

• ลําโพงสามารถบนัทกึอปุกรณท์ี�เขา้คูไ่วไ้ดส้งูสดุแปด
เครื�อง อปุกรณท์ี�เขา้คูเ่ป็นตวัที�เกา้จะแทนที�ตวัแรก

• สิ�งกดีขวางระหวา่งลําโพและอปุกรณ ์Bluetooth อาจ
ทําใหร้ะยะการทํางานลดลง

• ลา้งขอ้มลูการเขา้คูโ่ดยกดคา้งที�      เป็นเวลา 5 วนิาที
จนกวา่จะไดย้นิเสยีงแจง้ จากนั�นไฟ LED จะตดิกะพรบิ
เป็นสนํี�าเงนิ

• เกบ็ใหห้า่งจากอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ื�น ๆ  ที�อาจทําให ้
เกดิสญัญาณรบกวน

• ชว่งการทํางานระหวา่งลําโพงนี�และอปุกรณ ์Bluetooth 
อยูท่ี�ประมาณ 20 เมตร (66 ฟตุ)

คณุสามารถใชลํ้าโพงนี�เพื�อรับฟังเพลงจาก
อปุกรณ ์Bluetooth

4 การเปิดเลน่
จากอปุกรณ ์
Bluetooth

หมายเหตุ

เชื�อมตอ่อปุกรณ์

คําแนะนํา

ไฟ LED (สนํี�าเงนิ)
ไฟสถานะ สถานะการเชื�อมตอ่ Bluetooth

กําลงัเขา้คู่
กะพรบิชา้ ๆ (1Hz) กําลงัเชื�อมตอ่
ตดิคา้งสนํี�าเงนิ เชื�อมตอ่อยู่

ตดัการเชื�อมตอ่อปุกรณ์

หมายเหตุ

เชื�อมตอ่อปุกรณอ์กีครั �ง

3 เลอืก [Philips S1505] ที�ปรากฏขึ�นที�อปุกรณ์
ของคณุสําหรับเขา้คูแ่ละเชื�อมตอ่ ในกรณีที�
จําเป็น ใหก้รอก “0000” เป็นรหสัผา่นสําหรับ
เขา้คูอ่ปุกรณ์
» หลงัเขา้คูแ่ละทําการเชื�อมตอ่เสร็จสิ�น คณุจะ

ไดย้นิเสยีงแจง้ และไฟ LED จะตดิคา้งเป็น
สนํี�าเงนิ

» หากไมพ่บขอ้ความ [Philips S1505] ที�
อปุกรณข์องคณุ ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดคา้งไว ้
2 วนิาทเีพื�อปิดเครื�องกอ่นรบีูต๊ จากนั�น
กดยาวเป็นเวลา 2 วนิาทเีพื�อเขา้สูโ่หมด
เขา้คูอ่ปุกรณ์

4 เปิดเลน่เสยีงผา่นอปุกรณ ์Bluetooth 
ของคณุเพื�อเริ�มการสตรมีมิ�งเพลง



0ºC ~ 40ºC

ขนาด - อปุกรณห์ลกั 
(W x H x D)

5V, 0.5 Aแหลง่จา่ยไฟ 
(ผา่นชอ่งเสยีบ micro USB)

ขอ้มลูทั�วไป

เวอรช์ั�น Bluetooth

>80 dB/m/W

4 โอหม์

ความไว

ความตา้นทานของลําโพง

ลําโพง

Bluetooth

> 70 dBA

กําลงัไฟพกิดัขาออก

• ขอ้มลูผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หมายเหตุ

5 ขอ้มลู
ผลติภณัฑ์

6 TH

2.5W RMS

แอมปลฟิายเออร์

0.14 กก.

150Hz-18kHz

V5.0
โพรไฟล ์Bluetooth

ระดบัการป้องกนั IP

นํ�าหนัก - อปุกรณห์ลกั

IPX7

การตอบสนองความถี�

ไดรเ์วอรลํ์าโพง 1.5 นิ�ว เต็มชว่ง

A2DP V1.3, 
AVRCP V1.6
2.4GHz ~ 
2.48GHz

แถบความถี�สญัญาณ 
Bluetooth
ชว่งสญัญาณ Bluetooth 20 ม. (พื�นที�วา่ง)

3.7 V, 480 mAhแบตเตอรี�ลเิธยีมโพลเิมอร์
ในตวั

64 x 64 x 78 มม.

อณุหภมูแิวดลอ้มในการ
ทํางาน

สดัสว่นสญัญาณตอ่
สญัญาณรบกวน



ไมส่ามารถเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์
• ฟังกช์ั�น Bluetooth ของอปุกรณไ์มไ่ดเ้ปิด

ใชง้าน ดวูธิกีารเปิดใชง้านไดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้
อปุกรณ์

• ผลติภณัฑน์ี�เชื�อมตอ่กบัอปุกรณ ์Bluetooth 
อื�นอยูแ่ลว้ ตดัการเชื�อมตอ่อปุกรณแ์ลว้
ลองใหมอ่กีครั �ง

อปุกรณท์ี�เขา้คูเ่ชื�อมตอ่และตดัการเชื�อมตอ่
ในทนัที
• การรับสญัญาณ Bluetooth ไมด่ ียา้ยอปุกรณ์

เขา้หาผลติภณัฑน์ี�ใหใ้กลม้ากขึ�นหรอืนํา
สิ�งกดีขวางออก

• สําหรับอปุกรณบ์างตวั การเชื�อมตอ่ 
Bluetooth อาจถกูปิดใชง้านอตัโนมตัขิณะ
อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังาน ซึ�งไมถ่อืเป็นการ
ทํางานที�ผดิพลาด

คณุภาพเสยีงไมด่หีลงัจากเชื�อมตอ่กบั
อปุกรณ ์Bluetooth
• การรับสญัญาณ Bluetooth ไมด่ ียา้ยอปุกรณ์

เขา้หาผลติภณัฑน์ี�ใหใ้กลม้ากขึ�นหรอืนําสิ�ง
กดีขวางออก

ไมพ่บ [Philips S1505] ที�อปุกรณ์
ของคณุสาํหรบัเขา้คู่
• หากไมพ่บชื�อ [Philips S1505] ที�อปุกรณ ์

ใหก้ดคา้งไว ้2 วนิาทเีพื�อปิดเครื�อง จากนั�น
กดยาวประมาณ 6 วนิาทเีพื�อลา้งขอ้มลูการ
เขา้คูอ่ปุกรณ/์เขา้สูโ่หมดเขา้คูอ่ปุกรณ์

เกี�ยวกบัอปุกรณ ์Bluetooth

ไมม่กีระแสไฟ
• ชารจ์ไฟลําโพงของคณุ
ไมม่เีสยีง
• อปุกรณ ์Bluetooth ของคณุจะตอ้งอยูใ่นระยะ

สญัญาณใชง้าน
ไมม่กีารตอบกลบัจากลาํโพง
• ชารจ์ลําโพง

ขอ้มลูทั�วไป

เพื�อรักษาสทิธิ�การรับประกนั อยา่พยายามซอ่ม
เครื�องดว้ยตวัเอง
หากพบปัญหาขณะใชอ้ปุกรณน์ี� ใหต้รวจสอบตาม
คําแนะนําตอ่ไปนี�กอ่นขอรับบรกิาร หากปัญหายงั
ไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหไ้ปที�เว็บไซตข์อง Philips 
(www.philips.com/support) ขณะตดิตอ่กบั 
Philips อปุกรณจ์ะตอ้งเตรยีมไวใ้กล ้ๆ และ
ตรวจสอบหมายเลขรุน่และซเีรยีลนัมเบอรไ์ว ้
ลว่งหนา้

• อยา่นําตวัเรอืนออกอปุกรณอ์อก
คําเตอืน

6 การแกไ้ขปัญหา
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ขอ้มลูดา้นสิ�งแวดลอ้ม
สว่นประกอบบรรจภุณัฑท์ี�ไมจํ่าเป็นอื�น ๆ  จะไม่
ถกูนํามาใช ้เราพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อใหก้าร
บรรจภุณัฑส์ะดวกในการแยกสว่นประกอบ
สามสว่นโดยประกอบไปดว้ย กลอ่ง 
(กระดาษ) โฟมโพลสิไตรนี (ตวักั �น) และ
โพลเิอทลินี (ซองหรอืแผน่โฟมป้องกนั)
เครื�องของคณุใชว้สัดทุี�สามารถนําไปรไีซเคลิ
ได ้กรณุาปฏบิตัติามขอ้บงัคบัในทอ้งถิ�น
เกี�ยวกบัการทิ�งวสัดบุรรจภุณัฑ ์แบตเตอรี�ที�
หมดอายแุลว้หรอือปุกรณท์ี�เลกิใชแ้ลว้
การทิ�งแบตเตอรี�ในเปลวไฟหรอืเตาอบรอ้น ๆ 
หรอืการบบีอดัหรอืตดัแบตเตอรี�อาจทําใหเ้กดิการ
จดุระเบดิได ้

นําผลติภณัฑส์ง่ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อนําแบตเตอรี�
ภายในออก

• การนําแบตเตอรี�ในตวัออกจะทําใหเ้สยีสทิธิ�การรับประกนั
และอาจทําใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย

ขอ้ควรระวงั

สญัลกัษณท์ี�ผลติภณัฑใ์ชร้ะบวุา่ผลติภณัฑอ์ยู่
ภายใต ้European Directive 2012/19/EU

ผลติภณัฑข์องคณุออกแบบและผลติโดยใชว้สัดแุละ
สว่นประกอบคณุภาพสงู ซึ�งสามารถนําไปรไีซเคลิ
หรอืใชซ้ํ�าได ้

การทิ�งผลติภณัฑเ์กา่และแบตเตอรี�ของคณุ

การดแูลสิ�งแวดลอ้ม

การควบคมุมาตรฐาน

การเปลี�ยนแปลงหรอืแกไ้ขใด ๆ สําหรับอปุกรณ์
นี�ที�ไมผ่า่นการรับรองโดยชดัแจง้จาก MMD 
Hong Kong Holding Limited อาจทําให ้
ผูใ้ชเ้สยีสทิธิ�ในการใชง้านอปุกรณ์

TP Vision Europe B.V. ขอชี�แจงวา่ผลติภณัฑ์
นี�เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดและหลกัเกณฑ์
ที�เกี�ยวขอ้งของ Directive 1999/5/EC 
ตรวจสอบคําแถลงการรองรับการทํางาน
ไดท้ี� www.philips.com/support

7 ประกาศแจง้
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สญัลกัษณน์ี�ใชร้ะบวุา่ผลติภณัฑม์แีบตเตอรี�แบบ
ชารจ์ไฟไดใ้นตวัภายใต ้European Directive 
2013/56/EU ซึ�งหา้มทิ�งกบัขยะครัวเรอืน ขอแนะนํา
ใหนํ้าผลติภณัฑไ์ปยงัจดุจัดเก็บหรอืศนูยบ์รกิาร

ของ Philips เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง
นําแบตเตอรี�ชารจ์ไฟไดอ้อก 
ตรวจสอบพื�นที�จัดเกบ็ในทอ้งถิ�นสําหรับ
ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ละ
แบตเตอรี�แบบชารจ์ไฟได ้ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑใ์นทอ้งถิ�นและหา้มทิ�ง
ผลติภณัฑแ์ละแบตเตอรี�ชารจ์ไฟไดก้บั
ขยะครัวเรอืนทั�วไป การทิ�งผลติภณัฑเ์กา่
และแบตเตอรี�ชารจ์ไฟไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
จะชว่ยป้องกนัผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มและ
สขุภาพของผูค้น



อปุกรณน์ี�ผา่นขอ้กําหนดใน Part 15 ของ FCC 
Rules การทํางานจะอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขสองประการ
ตอ่ไปนี� (1) อปุกรณน์ี�ไมทํ่าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ที�เป็นอนัตรายและ (2) อปุกรณน์ี�จะตอ้งสามารถทน
รับตอ่สญัญาณรบกวน รวมทั �งสญัญาณที�อาจทํา
ใหก้ารทํางานไมเ่ป็นไปดงัที�คาดคดิ
คาํเตอืน: การเปลี�ยนแปลงหรอืแกไ้ขที�ไมไ่ดรั้บ
การรับรองไวโ้ดยชดัแจง้โดยผูท้ี�ดแูลดา้นการ
ควบคมุมาตรฐานอาจสง่ผลตอ่สทิธิ�ของผูใ้ช ้
ในการใชง้านอปุกรณน์ี�

หมายเหต:ุ อปุกรณน์ี�ผา่นการทดสอบและพบวา่
เป็นไปตามขอ้จํากดัสําหรับอปุกรณด์จิติอล Class B 
ภายใต ้Part 15 ของ FCC Rules

ขอ้จํากดัเหลา่นี�กําหนดขึ�นเพื�อเป็นแนวทางป้องกนั
ตามสมควรจากสญัญาณรบกวนที�เป็นอนัตราย
ในสว่นการตดิตั �งที�เป็นที�พักอาศยั
อปุกรณน์ี�กอ่ใหเ้กดิ ใช ้และอาจแพรพ่ลงังาน
ความถี�สญัญาณวทิย ุหากไมไ่ดต้ดิตั �งและใชง้าน
ตามคําแนะนําอาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนที�เป็น
อนัตรายตอ่การสื�อสารทางวทิย ุอยา่งไรกต็าม 
เราไมส่ามารถรับประกนัวา่จะไมม่สีญัญาณรบกวน
เกดิขึ�นสําหรับการตดิตั �งในบางรปูแบบ หากอปุกรณน์ี�
กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนที�เป็นอนัตรายตอ่สญัญาณ
วทิยหุรอืโทรทศัน ์ซึ�งพจิารณาไดจ้ากการเปิดและ
ปิดใชง้านอปุกรณ ์ผูใ้ชค้วรแกไ้ขสญัญาณรบกวน
ตามวธิกีารตอ่ไปนี� (1) เปลี�ยนทศิทางหรอื
ตําแหน่งของเสารับสญัญาณ (2) เพิ�มระยะหา่ง
ระหวา่งอปุกรณแ์ละตวัรับสญัญาณ (3) 
ตอ่อปุกรณเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าที�เป็นวงจร
แยกจากที�ใชต้อ่กบัตวัรับสญัญาณ (4) 
ปรกึษากบัผูผ้ลติหรอืชา่งวทิยุ
/โทรทศันท์ี�มปีระสบการณเ์พื�อขอคําแนะนําเพิ�มเตมิ

คาํแถลงการแจง้เตอืนสญัญาณ RF
อปุกรณผ์า่นการประเมนิแลว้วา่เป็นไปตามเงื�อนไข
การรับสญัญาณ RF สามารถใชอ้ปุกรณแ์บบพกพา
โดยไมม่ขีอ้จํากดัใด ๆ

ขอ้ความ Bluetooth® และโลโกเ้ป็น
เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Bluetooth 
SIG, Inc. และการใชเ้ครื�องหมายดงักลา่วโดย 
MMD Hong Kong Holding Limited ไดรั้บ
อนุญาตถกูตอ้ง เครื�องหมายและชื�อทางการคา้
อื�น ๆ ถอืเป็นกรรมสทิธิ�ของผูเ้ป็นเจา้ของ

คําแถลง FCC
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ประกาศแจง้เกี�ยวกบั
เครื�องหมายการคา้



สว่นประกอบทางเทคนคิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
Philips และสญัลกัษณร์ปูโลข่อง Philips เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Koninklijke Philips N.V. 
และใชง้านโดยไดรั้บอนุญาตถกูตอ้ง
ผลติภณัฑน์ี�ไดรั้บการผลติและจําหน่ายภายใตก้ารดแูลของ MMD Hong Kong Holding Limited หรอืหน่วยงาน
ในสงักดั และ MMD Hong Kong Holding Limited ถอืเป็นผูใ้หป้ระกนัผลติภณัฑน์ี�
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