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Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet
visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju
neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība
Pārziniet šos drošības simbolus

•

Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas
spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.

•

Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla
kontaktdakšu vai ierīces savienotāju,
atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.

•

Pirms pērkona negaisa atvienojiet
izstrādājumu no strāvas rozetes.

•

Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz
kontaktdakšas, nevis aiz vada.

•

Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai
mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

•

Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai
skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē
vai apakšdaļā.

•

Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas
kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas
spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta
izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad
nepievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai, ja
spriegums ir atšķirīgs.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
UZMANĪBU. LAI MAZINĀTU STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NENOŅEMT PĀRSEGU (VAI AIZMUGURI) IEKŠPUSĒ NAV
DETAĻU, KURĀM NEPIECIEŠAMA LIETOTĀJA APKOPE.
UZTICĒT APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.

Tas ir II KLASES aparāts ar dubultu
izolāciju un bez aizsargājoša
zemējuma.

Savainojuma risks vai kaitējums šim produktam!

•

Sienas stiprinājuma gadījumā šim
izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie
sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
Izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas
stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams).
Nepareiza sienas montāža var izraisīt
negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums
rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru savā valstī.

•

Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus
uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām
iekārtām

•

Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā,
kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas
strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu
un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst
istabas temperatūrai.

•

Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas
no stikla. Rīkoties uzmanīgi, lai izvairītos no
savainojumiem un bojājumiem.

Maiņstrāvas spriegums
Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas
uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS!			
Brīdinājums: elektriskās strāvas trieciena
risks!
Izsaukuma zīme ir paredzēta, lai
brīdinātu lietotāju par svarīgu lietošanas
instrukciju klātbūtni.
Elektriskās strāvas trieciena risks!

•

Pirms pievienojat vai maināt savienojumus,
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no
strāvas kontaktligzdas.

•

Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā
piederumus lietus vai ūdens iedarbībai.
Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes,
piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja
uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis
šķidrums, nekavējoties atvienojiet to
no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas
izstrādājumu pārbaudītu.

•

Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā
piederumus atklātas uguns vai citu siltuma
avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.

Latviski

1 Svarīgi

Pārkaršanas risks!

•

Nekad neuzstādiet šo izstrādājumu slēgtā
telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu
atstarpi apkārt izstrādājumam ventilācijai.
Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti
neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.
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Izstrādājuma kopšana
Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai
mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība
Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija
Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no
augstas kvalitātes materiāliem un
komponentiem, kurus var pārstrādāt un
atkārtoti izmantot.
Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz
to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas
Direktīva 2013/56/EU, un kuras nevar
izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko
un elektronisko izstrādājumu un bateriju
atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet
vietējos noteikumus un nekad neizmetiet
preci un baterijas kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču
un bateriju iznīcināšana palīdz novērst
negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.
Attiecas uz 5G WiFi ierīci
Ierīce darbībai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēta
tikai iekštelpām, lai samazinātu kaitīgo traucējumu
iespējamību līdzkanālu mobilajām satelītu
sistēmām.

Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:
www.philips.com/support.

Palīdzība un atbalsts
Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet
vietni www.philips.com/support, lai:
• lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un ātrās
sākšanas rokasgrāmatu
• skatītu video pamācības (pieejamas tikai
atsevišķiem modeļiem)
• atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem (BUJ)
• nosūtītu mums jautājumu
• tērzētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.
Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu
valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa
numuru.
Alternatīvi, varat sazināties ar klientu apkalpošanas
centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet
izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo
informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai
apakšā.

Preču zīmes:

Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni:
http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS, Ins.
Licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas
ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing
Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem).
DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi un DTS Play-Fi un
Play-Fi logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS,
Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs
un citās valstīs. © 2021 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS
AIZSARGĀTAS.

Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance®
reģistrēta preču zīme.

Atbilstība
Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas
radiosakaru traucējumu prasībām.
Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst SARKANĀS Direktīvas
2014/53/EU būtiskajām prasībām un AK
radioiekārtu 2017. gada noteikumiem.
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2 Jūsu
zemfrekvences
skaļrunis

Latviski

Zemfrekvences skaļrunis
Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences
skaļruņa pārskats.

a
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai
pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet savu zemfrekvences skaļruni vietnē:
www.philips.com/support.

b

USB service

USB

service

c
AC in

~

AC in ~

Komplektā iekļautie
priekšmeti
Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

•
•
•

Zemfrekvences skaļrunis
Strāvas vads *
Īsā lietošanas pamācība / garantijas
karte / Drošības lapa

x1
x2
x1

Warranty Information

1
3
2

1

AC in ~ kontaktligzda
Pievienot barošanas avotam.

2

USB service kontaktligzda
USB ligzda ir paredzēta tikai servisam.

3

(Wi-Fi iestatīšana) poga/indikators
• Aktivizēt Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
• Nospiediet un turiet nospiestu pogu
8 sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.
• Nospiediet un turiet nospiestu pogu
4 sekundes, lai aktivizētu WPS režīmu.
• Nospiediet un turiet nospiestu pogu
15 sekundes, lai atiestatītu zemfrekvences
skaļruņa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
Darbība

CCC

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

Gaismas
diodes
stāvoklis

BIS

Pastāvīgi
ieslēgts
Nospiediet un
Ķīna / Taivāna

ASV / Kanāda

Eiropa / AK

Āzija

Indija

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas
veids ir atkarīgs no reģiona.
Lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli,
ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei,
faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc
izskata.

turiet
nospiestu
8 sekundes
Nospiediet un

Mirgo

turiet
nospiestu
4 sekundes
Nospiediet un

Mirgo divreiz

turiet
nospiestu
15 sekundes

Statuss

Izveidots
savienojums/
veiksmīga
savienošana
pārī
Wi-Fi
piekļuves
punkta (AP)
režīms
Wi-Fi
aizsargātās
iestatīšanas
(WPS) režīms
Rūpnīcas
atiestatīšana
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3 Pievienošana
Šī sadaļa palīdz zemfrekvences skaļrunis TV un
citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to.
Informāciju par zemfrekvences skaļrunis un
piederumu pamata savienojumiem skatiet īsajā
lietošanas pamācībā.

Piezīme

Savienojuma izveide ar
Wi-Fi (bezvadu darbība)
(Attiecas uz iOS un Android versijām)
Savienojot šo ierīci un mobilos tālruņus,
planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod
touch, Android tālruņus utt.) tajā pašā Wi-Fi tīklā,
pēc tam varat izmantot Philips Sound lietotni, ko
nodrošina DTS Play-Fi zemfrekvences skaļruņa
kontrolei, lai klausītos audio failus.

1

••

Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt
datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.

••

Pirms pievienojat vai maināt savienojumus,
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas
kontaktligzdas.

2

Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar to
pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot
zemfrekvences skaļruni.
Lejupielādējiet tālrunī vai planšetdatorā
Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS
Play-Fi.

Pievienošana barošanas
avotam
•

Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas
pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie
savienojumi.

•

Izstrādājuma sabojāšanas risks!
Pārliecinieties, vai barošanas spriegums
atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces
aizmugures vai apakšējās daļas.

1

Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences
skaļruņa AC in~ ligzdai un pēc tam tīkla
kontaktligzdai.

•

3

4

1

5

or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Strāvas vadu daudzums un spraudņa tips
atšķiras atkarībā no reģiona.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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~

~

Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts un
darbojas pareizi.
Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu
pogu
(Wi-Fi), kas atrodas aizmugurējā
korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
»» Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru
signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
Uzgaidiet, līdz korpusa aizmugurē esošais
Wi-Fi gaismas indikators ātri mirgo, pārejot
līdz lēni pulsējošam. Līdz tas sāk lēni
mirgot, norādot, ka skaļrunis pāriet uz Wi-Fi
iestatīšanas režīmu.
Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina
DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos
norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu
savam Wi-Fi tīklam.

Piezīme

Attiecas tikai uz iOS versiju
iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku
jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē
Philips Sound lietotne, lai pabeigtu izstrādājuma
Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk norādītās
darbības.

••

••

Atvērt sadaļu 'Iestatījumi'.

Iestatītajā Wi-Fi tīklā
atlasīt Play-Fi ierīci

••

••

••

Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums var
veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana
ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Bez
jaunināšanas ne visas produkta funkcijas var būt
pieejamas.

••

Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga, 8 sekundes
turiet nospiestu zemfrekvences skaļrunis atskaņotāja
Wi-Fi pogu, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi
indikators nomainās uz lēni pulsējošu. Atiestatiet
Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un atsāciet
iestatīšanu vēlreiz.

••

Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru,
savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu
Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet nospiestu
zemfrekvences skaļrunis pogu
(Wi-Fi).

Atlasīt Wi-Fi iestatījumu.

Atgriezties Philips
Sound lietotnē, lai
turpinātu iestatīšanu.

Latviski

Piezīme

WPS režīms
Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas
(WPS) režīms, savienojumu varat iestatīt, neievadot
paroli.

1

Nospiediet un turiet nospiestu pogu
(Wi-Fi) 4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un
Wi-Fi indikators sāks mirgot divreiz.

2

6

7

8

Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma
izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators
pārtrauks mirgot un kļūs stabils. Ja esat
iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to
varat kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai
planšetdatora tajā pašā tīklā.
Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat
mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki
nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot
savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties
vienumu ‘Pielāgotais nosaukums’. Pretējā
gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.
Pēc savienojuma izveidošanas šis
izstrādājums var veikt programmatūras
atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko
programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi.
Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas
minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet
skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un
neatstājiet tīklu.

Nospiediet maršrutētāja pogu WPS. Poga
parasti ir marķēta ar šo WPS logotipu.

WPS

3

Lai sāktu savienošanu pārī, izpildiet Philips
Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi,
norādījumus.

Piezīme

••

WPS nav standarta funkcija visos maršrutētājos.
Ja maršrutētājam nav WPS funkcijas, izmantojiet
standarta Wi-Fi iestatīšanu.

••

Vienreiz nospiediet pogu
(Wi-Fi), ja vēlaties iziet
no WPS režīma, vai arī tas automātiski beigsies pēc
2 minūtēm.

7

Savienojiet zemfrekvences skaļruni
ar lietotni Philips Sound

1
2
3

Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma
izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators
pārtrauks mirgot un kļūs stabils.
Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina
DTS Play-Fi.
Atlasiet primāro skaļruni [TAW8506].

Pievienojiet zemfrekvences
skaļruni TV, kurā ir iespējota
funkcija Philips Play-Fi

1
2

Ieslēdziet ar internetu savienotu DTS Play-Fi
TV.
» TV skaņa ir izslēgta.
TV atveriet izvēlni ‘Iestatījumi’.
» Iestatījumi > Skaņa > DTS Play-Fi

1

1
USB

Solid

TV

service

AC in

~

USB

Solid

Philips Sound

2

Personal mode settings
TV placement

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

2

Regionand language >

3
TAW8506
Primary Speaker

8

>

>

Picture

Speakers

~

Sound style

Settings

XXXXX

service

AC in

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas procedūru.

TAW8506 ir saderīgs ar Philips DTS Play-Fi TV. Lai
iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/TAW8506/support.

DTS Play-Fi TV Audio
Stream this TV's audio to wireless speakes
throughout your home.
Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers
at play-fi.com
Connect Speakers

www.philips.com/TAW8506/support

1

Programmaparatūras
jaunināšana

DTS Play-Fi TV Audio

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet
savu izstrādājumu ar jaunāko programmaparatūras
versiju.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot
Philips Sound (Iestatījumi> Fine Tune / Atjaunināt
programmaparatūru)

Telpiskās skaņas iestatīšana
Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas procedūru.

1

MCU un DSP programmaparatūru var jaunināt uz
jaunāko versiju, izmantojot Philips Sound lietotni,
ko nodrošina DTS Play-Fi. Lūdzu, dodieties uz
iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune /
Atjaunināt programmaparatūru, lai to pārbaudītu.
Ja jaunināšana tiek izlaista, jaunināšanas ikonu var
nospiest, lai turpinātu darbību automātiski.
Ja šis izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi, tas var
saņemt programmaparatūras atjauninājumu
pa gaisu. Vienmēr jauniniet ar jaunāko
programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šī
izstrādājuma veiktspēju.

This TV

Rūpnīcas atiestatīšana

2 Speakers

2

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē.

1
2
The home theater speakers are now
independent speakers.

3

Komplekts ir ieslēgts, nospiediet un turiet
nospiestu pogu Wi-Fi 15 sekundes.
»» Jūs dzirdēsiet signālu un zemfrekvences
skaļrunis automātiski atsāksies.
Zemfrekvences skaļrunim ir atjaunoti rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi.

9

Latviski

TV audio iestatīšana

4 Izstrādājuma
specifikācijas
Piezīme

••

Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Tīkla atbalstīts
•
•
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bezvadu frekvences
josla (Wi-Fi)/Radiofrekvenču pārraide
2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Zemfrekvences skaļrunis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barošanas avots: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Izejas jauda (nominālā vērtība): 150 W RMS
@10% THD
Enerģijas patēriņš: 40 W
Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA maks.
Frekvences reakcija: 40 z 150 z
Pretestība: 3 Ω
Izmēri (P x A x Dz): 240 x 400 x 390 mm
Svars: 8,6 kg
Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Brīdinājums

••

Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet
produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot
produktu pašu spēkiem.
Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms
pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus
punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet
atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Play-Fi
Latviski

5 Problēmu
novēršana

Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.
• Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi.
Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.
• Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs,
kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt
pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs pārtrauc
pakalpojumu.
• Ja pirmās reizes iestatīšana nav veiksmīga,
aizveriet lietotni Philips Sound, ko nodrošina
DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
• Ja skaļrunis tika iestatīts kā Stereo Pairs vai
Surround Sound, pirms tā lietošanas atsevišķi,
skaļrunis ir jāatvieno lietotnē.

Nav elektroapgādes
•
•

Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi
pievienots.
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas barošanas
avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.

Sound (skaņa)
•

Kad atskaņošana sastingst un Wi-Fi režīmā
nav skaņas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu mājas
tīkls ir normāls.

Kropļota skaņa vai atbalss.
• Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo
izstrādājumu, pārliecinieties, vai TV ir izslēgts.

Wi-Fi
Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.
• Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību
maršrutētājā.
• Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
• Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.
• Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet
modemu un Wi-Fi maršrutētāju.
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Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet vietni
www.Philips.com/support, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un
tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā
filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.

