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Registe o seu produto e obtenha assistência em:
www.philips.com/support
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Para dispositivos Wi-Fi 5G

Instruções de segurança importantes

Aviso

Segurança

Ajuda e assistência técnica

1 Importante 

Siga as instruções indicadas no Website para 
selecionar o idioma e depois introduza o 
número do modelo do produto. 
Como alternativa, pode contactar o serviço 
de apoio ao cliente no seu país. Antes de 
contactá-lo, anote o número do modelo e o 
número de série do produto. Estas 
informações estão indicadas na parte de trás 
ou na parte inferior do produto.

• Verifique se a tensão da fonte de 
alimentação corresponde à tensão 
impressa na parte de trás ou debaixo da 
unidade.

• O altifalante não deve ser exposto a 
pingos ou salpicos.

• Não exponha o altifalante a fontes de 
perigo (por exemplo, objetos cheios com 
líquidos, velas acesas).

• Verifique se há espaço suficiente à volta 
do altifalante para ventilação.

• Utilize o altifalante de maneira segura num 
ambiente a uma temperatura entre 0 °C e 
45 °C.

• Utilize apenas os dispositivos adicionais e 
acessórios especificados pelo fabricante.

O dispositivo concebido para funcionamento na 
banda de 5150–5350 MHz destina-se apenas a 
utilização em interiores para reduzir a 
probabilidade de interferências nocivas geradas 
por sistemas de comunicações móveis por 
satélite.

• Nunca retire a caixa deste altifalante.
• Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
• Coloque este altifalante numa superfície plana, 

dura e estável.
• Nunca coloque este altifalante por cima de outro 

equipamento elétrico.
• Utilize este altifalante apenas em interiores. 

Mantenha este altifalante afastado de água, 
humidade e objectos com líquidos.

• Mantenha este altifalante afastado de luz solar 
direta, chamas incandescentes ou calor.

• Há o risco de explosão se a pilha for substituída 
por uma incorreta.

Para obter assistência online abrangente, 
visite www.philips.com/support:
• transferir o manual do utilizador e o guia 

de início rápido
• assistir a tutoriais em vídeo (disponível 

apenas em alguns modelos)
• encontrar respostas para perguntas 

frequentes (FAQ)
• enviar-nos uma dúvida por e-mail
• conversar com um representante de 

suporte
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• Reproduz, coloca em pausa ou retoma a 
reprodução no Bluetooth/Play-Fi.

• Prima      e      uma vez para selecionar a 
cor seguinte do indicador luminoso LED.

• Prima para aumentar ou diminuir o 
volume.

• Prima      e       uma vez para aumentar a 
luminosidade do indicador luminoso LED.

• Prima      e       uma vez para diminuir a 
luminosidade do indicador luminoso LED.

Conteúdo da embalagem

Descrição geral do altifalante

Indicador LED de Wi-Fi (branco)

Estado do LED Estado

Intermitência 
dupla

Ligado 
constantemente

Intermitente

Botão Con�gurar Wi-Fi

Ficha AC~

Para assistência

2 Altifalante 
sem �os 

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à 
Philips! Para bene�ciar por completo da 
assistência fornecida pela Philips, registe o seu 
produto em www.philips.com/support.

Verifique e identifique o conteúdo da 
embalagem:

• Altifalante

• Cabo de alimentação

• Guia de início rápido

• Ficha de segurança

• Garantia a nível mundial

• Indica o estado.

• Prima e mantenha premido durante 3 
segundos para aceder ao emparelhamento 
com o modo Ambilight TV.

• Prima para selecionar o modo do 
indicador luminoso LED.

Modo Ponto de acesso 
(PA) de Wi-Fi

Modo Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

Ligado/emparelhado

• Ative a configuração de Wi-Fi para 
Play-Fi.

• Prima e mantenha o botão premido 
durante 3 segundos para ativar o 
modo WPS.

• Prima e mantenha o botão premido 
durante 8 segundos para ativar o 
modo AP.

• Entrada USB apenas para a atualização 
do software do altifalante. Não tem 
função de reprodução.  

• Ligue à fonte de alimentação.
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AUX IN
 

REPOR

Indicador luminoso LED integrado

• Prima e mantenha premido para ativar 
a função de emparelhamento ou 
desligue o dispositivo Bluetooth 
emparelhado.

• Pressione com um objeto afiado 
durante 5 segundos para repor as 
predefinições.

• Ficha de entrada de áudio (3,5 mm) 
para dispositivos de áudio externos.
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Ligar e desligar

Estado do LED Estado

3 Introdução

Ligar à alimentação
• O altifalante é alimentado pela 

entrada CA.

• Ligue a ficha AC IN no altifalante a 
uma tomada (19 V       2,1 A) através do 
cabo de alimentação fornecido.

• Risco de danos no produto! Verifique 
se a tensão da fonte de alimentação 
corresponde à tensão impressa na 
parte de trás ou debaixo da unidade.

A tentar estabelecer 
ligação ao router

A ligação Wi-Fi foi 
bem-sucedida

A ligação Wi-Fi não 
foi estabelecida

Acende-se a azul 
durante 20 segundos

Desligar

Intermitente a 
vermelho durante 
5 segundos

• Se não efetuar qualquer operação e não ouvir 
música, o altifalante desliga-se automaticamente 
após 15 minutos.

Nota

Desligue o cabo de alimentação da tomada 
principal para desligar o altifalante. 
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(Para as versões iOS e Android)

1

2

3

4

5

4 Ligar

Ligação a Wi-Fi 
(funcionamento sem �os)

Ao ligar esta unidade e telemóveis, tablets 
(por exemplo, iPad, iPhone, iPod touch, 
telemóveis Android, etc.) à mesma rede Wi-Fi, 
pode utilizar a Philips Sound APP com 
tecnologia DTS Play-Fi para controlar a barra 
de volume para ouvir �cheiros de áudio.  

Ligue o telemóvel ou o tablet à rede 
Wi-Fi a que pretende ligar o altifalante 
sem �os.

Trans�ra e instale a Philips Sound APP 
com tecnologia DTS Play-Fi num 
telemóvel ou tablet.

Prima e mantenha premido o botão       
(Wi-Fi) situado na caixa traseira durante 
8 segundos para acionar a ligação Wi-Fi.

Até o altifalante emitir um segundo 
sinal sonoro e, em seguida, liberte o 
botão. 

• Verifique se o router está ligado e a 
funcionar corretamente.

Aguarde até o indicador luminoso de Wi-Fi 
no painel superior passar de intermitente 
rápido para impulsos lentos. Quando o 
indicador luminoso pisca com impulsos 
lentos, isso signi�ca que o altifalante 
entrou no modo de con�guração Wi-Fi.

Inicie a Philips Sound App com 
tecnologia DTS Play-Fi. Siga as 
instruções indicadas na aplicação para 
ligar este produto à sua rede Wi-Fi. 

7
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Nota

Apenas para a versão iOS

• Vá para Definições. • Selecione a definição 
Wi-Fi.
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Depois da ligação ser efetuada, pode 
alterar o nome do dispositivo. Pode optar 
por vários nomes ou criar um nome 
através da opção Custom Name no �nal 
da lista de nomes. Se não quiser, é 
escolhido o nome prede�nido.

Após a ligação, este produto pode 
efetuar a atualização do software. 
Atualize para o software mais recente 
quando efetuar a instalação inicial. A 
atualização de software pode demorar 
vários minutos. Não desligue o 
altifalante ou saia da rede durante a 
atualização. 

Quando a ligação Wi-Fi é estabelecida, 
o indicador luminoso de Wi-Fi no painel 
superior deixa de piscar e �ca �xo. 
Depois de instalar este produto na sua 
rede Wi-Fi, pode controlá-lo a partir de 
qualquer smartphone ou tablet que 
estejam na mesma rede.

A rede Wi-Fi utilizada pelo iPhone deve ser 
ligada temporariamente ao PA do dispositivo 
Play-Fi e deve reiniciar a Philips Sound App 
para concluir a instalação de Wi-Fi do produto. 
Veri�que os passos indicados abaixo:

• Selecione o dispositivo 
Play-Fi na configuração 
Wi-Fi

• Volte para a Philips 
Sound APP para 
continuar a instalação. 
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Con�guração do AirPlay

1  

2 

3 

4 

Nota

Modo WPS

1  

2 

3 

Nota

Utilize o AirPlay para con�gurar a ligação Wi-Fi 
do dispositivo iOS (iOS7 ou posterior) e a barra 
de volume. 

Após a ligação, este produto pode efetuar 
a atualização do software.
Atualize para o software mais recente 
quando efetuar a instalação inicial. A 
atualização de software pode demorar 
vários minutos. Não desligue o altifalante 
ou saia da rede durante a atualização. 

Depois da ligação ser efetuada, pode 
alterar o nome do dispositivo. Pode optar 
por vários nomes ou criar um nome 
através da opção Custom Name no �nal 
da lista de nomes. Se não quiser, é 
escolhido o nome prede�nido.

Inicie a Philips Sound App com tecnologia 
DTS Play-Fi. Siga as instruções indicadas na 
aplicação para ligar este produto à sua rede 
Wi-Fi.

Quando a ligação Wi-Fi for estabelecida, 
o indicador luminoso de Wi-Fi na caixa 
da frente deixa de piscar e �ca �xo.
Depois de instalar este produto na sua 
rede Wi-Fi, pode controlá-lo a partir de 
qualquer smartphone ou tablet que 
estejam na mesma rede.

Quando utilizar a aplicação para ouvir 
música, o painel de visualização 
apresenta a mensagem PLAY-FI.

Dispositivo iOS: De�nições > Wi-Fi > 
selecione a rede doméstica [Play-Fi Device 
(xxxxxx)]. 

Siga a instrução indicada na Philips 
Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi 
para iniciar o emparelhamento.

Prima o botão WPS 
no router. 
Normalmente, o 
botão está marcado 
com o logótipo WPS. 

Prima e mantenha premido o botão 
Wi-Fi durante 4 segundos. É emitido um 
sinal sonoro e o indicador luminoso de 
Wi-Fi começa a piscar duas vezes. 

Se o router estiver equipado com Wi-Fi 
Protected Setup (WPS), pode con�gurar a 
ligação sem introduzir uma palavra-passe.  

• WPS não é uma função padrão em todos os routers. 
Se o router não estiver equipado com WPS, utilize 
Configuração de Wi-Fi padrão.

• Prima o botão        (Wi-Fi) uma vez se quiser sair do 
modo WPS. Se não efetuar qualquer ação, este é 
desativado automaticamente após 2 minutos.

• Após a ligação, o produto pode efetuar a atualização 
do software. É necessário atualizar após a instalação 
inicial. Se a atualização não for efetuada, podem não 
estar disponíveis todas as funções do produto.

• Se a instalação inicial não for bem-sucedida, 
mantenha premido o botão Wi-Fi no altifalante 
durante 8 segundos até ouvir um segundo sinal 
sonoro e o indicador luminoso de Wi-Fi mudar para 
impulsos lentos. Reponha a ligação Wi-Fi, reinicie a 
aplicação e inicie de novo a configuração.

• Se quiser mudar de rede, tem de estabelecer de 
novo a ligação. Mantenha premido o botão Wi-Fi       
(Wi-Fi) no altifalante durante 8 segundos para repor 
a ligação Wi-Fi.
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Emparelhar com Ambilight TV

Pode de�nir o indicador luminoso LED 
integrado do altifalante para acompanhar a 
cor do Philips Ambilight TV. Como alternativa, 
pode de�nir o indicador luminoso para 
mostrar um estilo de cor prede�nido ou pode 
desligar o indicador luminoso.

Prima o botão        várias vezes no altifalante 
para ligar o modo de iluminação: 1. Utilizar o 
Ambilight, 2. Iluminação ambiente, 3. Desligado.

Seguir a música

1  

2

3 

4

5

6
Região/ano Série 2019 Série 2020

OLED984/OLED934
OLED854/OLED804
8804/8204
7504/7394/7354/
7334/7304

OLED935
OLED865/OLED855/
OLED805
9435/9235/9005
8555/8545/
8535/8505

OLED984
OLED804
7374

OLED935
OLED805
8265/8215

5 Funcionamento 
dos indicadores 
luminosos

• O tempo limite do emparelhamento é de 2 minutos.

Europa

Ásia Pací�co

Nota

Con�gure os altifalantes para seguir as cores 
do Ambilight TV. O altifalante expande o 
efeito de Ambilight do ecrã do televisor.

O altifalante é compatível com as seguintes 
séries de Philips Ambilight TV:

Antes de iniciar a instalação, veri�que se 
o altifalante e o TV são ligados à mesma 
rede Wi-Fi.

Ligue o Philips Ambilight TV. A instalação 
do emparelhamento do Ambilight TV 
deve ser efetuada no televisor.

Ative a con�guração como indicado no 
Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips Wireless 
Home Speakers > Con�gure.

Siga as instruções de con�guração no 
televisor. Vão ajudá-lo quando premir o 
botão       continuamente no altifalante 
quando aceder ao modo de 
emparelhamento com Ambilight TV.  

Quando o altifalante é aberto para 
emparelhamento, os LED piscam a 
amarelo.

Quando o altifalante é emparelhado 
com Ambilight TV, o indicador luminoso 
LED no altifalante é seguido pelo 
Ambilight TV.

Se não houver um Ambilight TV ligado ou 
o televisor estiver desligado, o indicador 
luminoso LED no altifalante muda 
automaticamente para Seguir a música 
durante a reprodução de música.
Pode seleccionar um dos estilos que 
acompanham a dinâmica do som. 
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Para de�nir o indicador luminoso LED, 
prima o botão        no altifalante para o 
modo 2 “Iluminação ambiente”.

Pode selecionar um dos estilos de cor 
prede�nidos. Para de�nir a cor, prima       
e          para selecionar o estilo de cor 
pretendido. 

Para de�nir o indicador luminoso 
LED, prima o botão        no altifalante 
para o modo 1 “Utilizar o Ambilight”.

Pode selecionar um dos estilos de 
cor prede�nidos. Para de�nir a cor, 
prima       e          para selecionar o 
estilo de cor pretendido. 

1  

2 

Modo Iluminação ambiente

1

2

Regular a luminosidade

Os estilos de Seguir a música disponíveis são:
• Branco quente – Cor estática predefinida
• Lava quente - Variações de vermelho
• Águas profundas - Variações de azul
• Natureza verde - Variações de verde
• Laranja – Variações de laranja
• Limão – Variações de amarelo
• Lavanda – Variações de roxo claro

Os estilos de iluminação ambiente 
disponíveis são:

• Branco quente – Cor estática predefinida
• Lava quente - Cor estática vermelha
• Águas profundas - Cor estática azul

O modo de iluminação ambiente (modo de 
descanso) do altifalante permite-lhe ligar o 
indicador luminoso LED (luz estática) com ou 
sem reprodução de áudio.
Isso permite-lhe iluminar o seu quarto com 
um indicador luminoso LED. 

• Natureza verde - Cor estática verde
• Laranja – Cor estática laranja
• Limão – Cor estática amarela
• Lavanda – Cor estática roxa clara

Nota

• Prima       e        uma vez para diminuir a 
luminosidade do indicador luminoso LED.

Define o nível de luminosidade do indicador 
luminoso LED.

• Prima       e        uma vez para aumentar a 
luminosidade do indicador luminoso LED.

• Mantenha a fonte de alimentação ligada no modo de 
iluminação ambiente. A ligação à rede ou por Bluetooth 
não é necessária no modo de iluminação ambiente.
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Desligar o indicador 
luminoso LED

Descrição geral

Para desligar o indicador luminoso LED, 
prima o botão        no altifalante para o 
modo 3 “Desligado”.
 

Seguir o 
Ambilight TV

Seguir a 
música

Iluminação 
ambiente 
(modo de 
descanso)

Segue a cor do 
Ambilight TV

Varia consoante o ritmo 
do áudio durante a 
reprodução de música

Cor estática

Modo Ambilight TV Estado do LED Ação

Desligado Desligar

1

2

3

Emparelhado

Não 
emparelhado

• Prima e mantenha premido 
durante 3 segundos para 
aceder ao modo de 
emparelhamento.

• Prima o botão       e          para 
selecionar a cor.

• Prima o botão       e     /      para 
aumentar/reduzir a 
luminosidade.
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• Para desligar um dispositivo, prima e mantenha 

premido      durante 2 segundos até o indicador LED 

acender-se rapidamente a azul.

• Quando liga o altifalante, este tenta estabelecer 

novamente ligação automática ao último dispositivo 

ligado.

• Para apagar as informações de emparelhamento, 

prima e mantenha premido      durante 2 segundos 

até o indicador LED piscar lentamente a azul 3 vezes.

• Pronto para 
emparelhar

• Voltar a ligar ao último 
dispositivo ligado

Reproduzir a partir de 
dispositivos Bluetooth

Indicador LED Descrição

Azul �xo Ligado

Premir para colocar em pausa ou 
retomar a reprodução

Quando ouvir música

Regular o volume

Controlar a reprodução

1

2

3

Ouvir um dispositivo externo

Ouvir Spotify

1

2

6 Reproduzir 

Este altifalante permite-lhe ouvir áudio no seu 
dispositivo Bluetooth.

• Verifique se a função de Bluetooth está ativada no 
dispositivo.

• A distância máxima de emparelhamento entre o 
altifalante e o dispositivo Bluetooth é de 20 metros.

• Mantenha-se afastado de outros dispositivos 
eletrónicos que possam causar interferências.

Prima e mantenha premido o botão        
na parte de trás da caixa durante 8 
segundos para aceder ao modo de 
emparelhamento de Bluetooth.

No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth, 
procure e selecione “Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT” para iniciar a ligação.

Selecione e reproduza �cheiros de áudio 
ou música no dispositivo Bluetooth.

Ligue o leitor MP3 para reproduzir ficheiros 
de áudio ou música.

Artigos necessários
• Leitor MP3.

• Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.

Utilize o telemóvel, tablet ou computador 
como telecomando para o Spotify.
Vá para spotify.com/connect para obter 
mais informações.

Com o cabo de áudio estéreo de 3,5 mm, 
ligue o leitor MP3 ao conetor AUDIO IN 
neste produto. 

Prima os botões no leitor MP3 para 
selecionar e reproduzir �cheiros de áudio 
ou música.

Nota

Nota

Intermitente 
lento a azul
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Atualizar o �rmware

1

2

3

Vá para www.philips.com/support para 
veri�car qual é a versão de �rmware 
mais recente. Procure o modelo e 
clique em “Software e controladores 
(Software and drivers)”.

Trans�ra o �rmware para uma pen USB.

Siga as instruções de atualização de 
�rmware.

Para obter as melhores funções e apoio, 
atualize o produto com a versão de �rmware 
mais recente.

Opção 1:

Atualize o �rmware através da Philips 
Sound App (Settings > PS Fine Tune)

O �rmware de MCU e DSP pode ser 
atualizado para a versão mais recente 
através da Philips Sound APP com 
tecnologia DTS Play-Fi. Vá para o menu 
Settings e selecione a opção PS Fine Tune 
para desmarcá-la. Se a atualização estiver 
disponível, pode premir o ícone Atualizar 
para efetuar o processo de maneira 
automática. Se este produto estiver ligado à 
Wi-Fi, tem capacidade para receber 
atualizações por ondas eletromagnéticas. 
Atualize sempre a versão mais recente do 
�rmware para melhorar o desempenho 
deste produto.

Opção 2:

Atualizar �rmware através de USB 
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Fonte de alimentação 100-240 V ~, 50/60 Hz

115 x 212 x 116 mm

Peso (unidade principal) 1,79 kg

Rede sem �os 802.11 a/b/g/n/ac

2412 - 2472 MHz

5725 - 5825 MHz

12±2 dBm

20±2 dBm

Alcance do Bluetooth

A2DP

aprox. 20 m

Bluetooth
Versão do Bluetooth 4.2

Gama de frequências 2402 - 2480 MHz

3 dBm

Potência de saída RMS de 40 W

Resposta em frequência 20 - 20 000 Hz

> 70 dB

Altifalantes
Impedância 40 Hm

Potência de entrada

Controlador do 
altifalante

Informações gerais

Ampli�cador

Rede suportada

Relação sinal/ruído

7 Especi�cações 
do produto 

Nota

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

Gama de frequências 
do transmissor Wi-Fi 
de 2.4G

Potência do transmissor 
Wi-Fi de 2.4G

Gama de frequências 
do transmissor Wi-Fi 
de 5G

Potência do transmissor 
Wi-Fi de 5G

15

Dimensões (L x A x P)

1 woofer de 3,5”, 
1 tweeter de 1”, 
2 radiadores passivos

30 W (woofer), 10 W 
(tweeter)

Potência máxima de 
transição

Per�s de Bluetooth 
compatíveis

Consumo de energia
Consumo de energia 30 W

Consumo em estado 
de semi espera 

6 W



Wi-Fi

Bluetooth

Geral

Aviso

8 Resolução de 
problemas 

• Risco de choque elétrico. Nunca retire a caixa do 
produto.

Para que a garantia permaneça válida, nunca 
repare o produto.
Se ocorrer algum problema durante a 
utilização deste produto, veri�que o seguinte 
antes de solicitar assistência. Se mesmo assim 
o problema persistir, vá para 
www.philips.com/support para obter ajuda. 

Sem corrente

• Verifique se a saída CA tem corrente.

• Verifique se a ficha AC IN do altifalante 
está ligada corretamente.

• Para poupar energia, se não for recebido 
qualquer sinal de áudio ou não for ligado 
qualquer dispositivo de áudio, o altifalante 
desliga-se automaticamente 15 minutos.

Não é emitido som

• Regule o volume neste altifalante.

• Regule o volume no dispositivo ligado.

• No modo AUDIO IN, a reprodução de 
música através de Bluetooth deve estar 
parada.

• O dispositivo Bluetooth deve estar dentro 
da área de alcance.

Sem resposta do altifalante

• Reinicie o altifalante.

A ligação Wi-Fi não pode ser 
estabelecida

• Verifique a disponibilidade da rede WLAN 
no router.

• Aproxime o router Wi-Fi da unidade.

• Verifique se a palavra-passe está correta.

• Verifique a função de WLAN ou reinicie o 
modem e o router Wi-Fi.

A qualidade de reprodução de áudio de 
um dispositivo Bluetooth é fraca.

• A receção por Bluetooth é fraca. Aproxime 
o dispositivo do altifalante ou retire 
quaisquer obstáculos entre o dispositivo e 
o altifalante.

Não encontro o nome do Bluetooth 
desta unidade no meu dispositivo 
Bluetooth

• A função de Bluetooth deve estar ativada 
no seu dispositivo Bluetooth.

• Emparelhe de novo a unidade com o 
dispositivo Bluetooth.

Não é possível estabelecer ligação ao 
meu dispositivo Bluetooth

• A função de Bluetooth do dispositivo não 
está ativada. Para ativar a função, consulte 
o manual do utilizador do dispositivo.

• Este altifalante não está no modo de 
emparelhamento.

• Este altifalante já está ligado a outro 
dispositivo equipado com Bluetooth. 
Desligue e tente novamente.
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Play-Fi

Não é possível detetar os dispositivos 
compatíveis com Play-Fi da aplicação.

• Verifique se o dispositivo está ligado à 
Wi-Fi.

Não é possível reproduzir música Play-Fi

• Alguns serviços de rede ou conteúdo 
disponíveis através do dispositivo podem 
não estar acessíveis na eventualidade do 
fornecedor rescindir o respetivo serviço.

• Se a instalação inicial não for efetuada 
corretamente, feche a Philips Sound APP 
com tecnologia DTS Play-Fi. Reinicie a 
aplicação.

• Se o altifalante estiver definido como 
Stereo Pairs ou som Surround, deve ser 
desligado na aplicação antes de utilizá-lo 
em separado.
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Declaração da FCC (apenas 
para os E.U.A. e o Canadá)

Eliminar o produto usado

9 Aviso

Respeito pelo ambiente

Conformidade

Aviso

Quaisquer alterações ou modi�cações 
efetuadas neste dispositivo que não sejam 
expressamente aprovadas pela MMD Hong 
Kong Holding Limited podem anular o direito 
de utilização deste produto.

A TP Vision Europe BV declara que este 
produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A 
declaração de conformidade está disponível 
em www.philips.com/support.

Este símbolo signi�ca que o produto contém 
pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 
2013/56/UE, que não podem ser eliminadas 
em conjunto com resíduos domésticos 
normais. Informe-se sobre recolha local.

Este símbolo num produto signi�ca que o 
produto está abrangido pela Diretiva Europeia 
2012/19/UE.

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

Sistema de recolha para produtos elétricos e 
eletrónicos e pilhas. Siga os regulamentos 
locais e nunca elimine o produto e as pilhas 
em conjunto com resíduos domésticos 
normais. A eliminação correta de pilhas e 
produtos usados ajuda a prevenir 
consequências negativas para o ambiente e 
a saúde humana.

Informações ambientais
Todos os materiais da embalagem 
desnecessários foram omitidos. Tentámos 
criar uma embalagem fácil de ser separada 
em três materiais: cartão (embalagem), 
espuma de poliestireno (proteção) e 
polietileno (sacos, folha de espuma protetora)
O seu sistema consiste em materiais que 
podem ser reciclados e reutilizados caso sejam 
desmontados por uma empresa especializada. 
Respeite os regulamentos locais sobre a 
eliminação de materiais de embalagem, pilhas 
gastas e equipamento usado.

Este dispositivo está em conformidade com 
a Parte 15 das regras da FCC. O 
funcionamento está sujeito às duas 
seguintes condições: (1) Este dispositivo não 
pode causar interferências nocivas e (2) Este 
dispositivo deve aceitar quaisquer 
interferências recebidas, incluindo 
interferências que possam causar um 
funcionamento não pretendido.

• As alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade 
podem invalidar a autoridade do utilizador de operar 
o equipamento.

• Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites para um dispositivo 
digital de Classe B, nos termos da parte 15 das 
Normas da FCC.

Nota
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Estes limites são determinados para oferecer 
proteção razoável contra interferência 
prejudicial numa instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar 
energia de radiofrequência, se não for instalado 
e utilizado de acordo com o manual de 
instruções, pode causar interferência prejudicial 
nas comunicações de rádio. Contudo, não 
existe qualquer garantia de que não ocorram 
interferências numa instalação especí�ca. Se 
este equipamento causar interferência 
prejudicial na receção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado ao ligar e desligar o 
equipamento, recomendamos que o utilizador 
tente corrigir as interferências através de uma 
ou mais das seguintes medidas: (1) Redirecione 
ou desloque a antena recetora. (2) Aumente a 
distância entre o equipamento e o recetor. (3) 
Ligar o equipamento a uma tomada num 
circuito diferente daquele a que o recetor está 
ligado. (4) Consulte o revendedor ou um 
técnico de rádio/TV experiente para obter 
ajuda.

Declaração de aviso de radiofrequência
O dispositivo foi avaliado para cumprir os 
requisitos gerais de exposição a 
radiofrequência. O dispositivo pode ser 
utilizado em condições de exposição móvel 
sem restrições.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Este dispositivo contém transmissor(es)/
recetor(es) isento(s) de licenças em 
conformidade com a(s) RSS isentas de licença 
de Inovação, Ciência e Desenvolvimento 
Económico do Canadá. O funcionamento está 
sujeito às duas seguintes condições
1 Este dispositivo não pode causar 

interferência.
2 Este dispositivo deve aceitar quaisquer 

interferências, incluindo interferências que 
possam causar um funcionamento não 
pretendido do dispositivo.

19



Indicação de marca comercial

Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença de DTS, Inc. (para empresas sediadas 
nos E.U.A./Japão/Taiwan) ou sob licença da DTS Licensing Limited (para todas as outras empresas).
Os logótipos DTS, Play-Fi e DTS Play-Fi são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos E.U.A. e 
noutros países. 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Google, Google Play e Chromecast integrados são uma marca comercial da Google LLC. O Google Assistant não 
está disponível em alguns idiomas e países.

As palavras e logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas 
marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas 
são propriedade dos respetivos proprietários. 

O software Spotify está sujeito às seguintes licenças de terceiros: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

O logótipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certi�cação da Wi-Fi Alliance®.

Para controlar este altifalante equipado com AirPlay 2, é necessário iOS 11.4 ou posterior. A utilização do Works com 
o crachá da Apple signi�ca que um acessório foi concebido para funcionar especi�camente com a tecnologia 
identi�cada no símbolo e foi certi�cado pelo programador para cumprir as normas de desempenho da Apple.
Apple® e Airplay® são marcas comerciais da Apple Inc, registada nos E.U.A. e noutros países.
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As especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Visite www.philips.com/support para obter as atualizações e documentos mais recentes.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas 
sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding 
Limited ou de uma das respetivas �liais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia 
deste produto.
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