
TAW8506

Návod pre užívateľov
Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/support

Bezdrôtový 
subwoofer

Séria 8000



2

Obsah

1 Dôležité 3
Bezpečnosť 3
Starostlivosť o váš produkt 4
Starostlivosť o životné prostredie 4
Zhoda s predpismi 4
Pomoc a podpora 4

2 Váš Subwoofer 5
Čo je v balení 5
Subwoofer 5

3 Pripojenie 6
Pripojenie napájania 6
Pripojenie k Wi-Fi (bezdrôtová 

prevádzka) 6
Aktualizujte firmvér 9
Obnovenie výrobných nastavení 9

4 Technické údaje o výrobku 10

5 Riešenie problémov 11



S
lo

vá
k

3

1 Dôležité

Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte 
všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené 
nedodržaním pokynov, záruka neplatí.

Bezpečnosť

Zoznámte sa s týmito bezpečnostnými 

symbolmi

CAUTION

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). 
VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL 
OPRAVIŤ POUŽÍVATEĽ. ÚDRŽBU ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU 
SERVISNÉMU PERSONÁLU.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou 
izoláciou a bez ochranného 
uzemnenia.

  Striedavé napätie

 Používajte iba napájacie zdroje 
uvedené v návode pre užívateľov.

 VAROVANIE! 
Varovanie: nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom!

 Výkričník má používateľa upozorniť 
na prítomnosť dôležitých 
prevádzkových pokynov.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 
alebo požiaru!

•	 Pred vytvorením alebo zmenou 
akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú 
všetky zariadenia odpojené od sieťovej 
zásuvky.

•	 Produkt ani príslušenstvo nikdy 
nevystavujte dažďu alebo vode. Do 
blízkosti produktu nikdy nedávajte nádoby 
s tekutinami, napríklad vázy. Ak na výrobok 
alebo do neho vylejú tekutiny, okamžite ho 
odpojte od sieťovej zásuvky. Pred použitím 
kontaktujte Centrum starostlivosti o 
zákazníka a nechajte výrobok skontrolovať.

•	 Produkt ani príslušenstvo nikdy 
neumiestňujte do blízkosti otvoreného 
ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane 
priameho slnečného žiarenia.

•	 Nikdy nevkladajte predmety do vetracích 
otvorov alebo iných otvorov na výrobku.

•	 Ak sa používa hlavná zástrčka alebo 
spojka zariadenia, pre odpojenie 
zariadenia, musí zostať odpájacie 
zariadenie ľahko prístupné.

•	 Pred búrkami odpojte výrobok z elektrickej 
zásuvky. 

•	 Pri odpájaní napájacieho kábla vždy 
ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. 

•	 Produkt používajte v tropickom alebo 
miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

•	 Informácie o zariadení a napájaní nájdete 
na typovom štítku na zadnej alebo 
spodnej strane výrobku.

•	 Pred zapojením výrobku do sieťovej 
zásuvky sa uistite, že napájacie napätie 
zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej 
alebo spodnej strane výrobku. Výrobok 
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky s 
odlišným napätím.

Riziko poranenia alebo poškodenia tohto 
výrobku!

•	 Pri montáži na stenu musí byť tento 
výrobok bezpečne pripevnený k stene v 
súlade s pokynmi na inštaláciu. Používajte 
iba dodaný držiak na stenu (ak je k 
dispozícii). Nesprávna montáž na stenu 
môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo 
poškodenie. Ak máte akýkoľvek dotaz, 
obráťte sa na oddelenie starostlivosti o 
zákazníkov vo vašej krajine.

•	 Produkt ani iné predmety nikdy 
neumiestňujte na napájacie káble ani na 
iné elektrické zariadenia. 

•	 Ak sa výrobok prepravuje pri teplotách pod 
5 °C, pred pripojením do sieťovej zásuvky 
výrobok rozbaľte a počkajte, kým sa jeho 
teplota nevyrovná izbovej teplote. 

•	 Niektoré súčasti tohto výrobku môžu 
byť vyrobené zo skla. Zaobchádzajte 
s výrobkom opatrne, aby ste predišli 
zraneniu a poškodeniu.

Nebezpečenstvo prehriatia!

•	 Nikdy výrobok neinštalujte do 
uzatvoreného priestoru. Okolo výrobku 
vždy ponechajte voľný priestor aspoň 
10 cm (štyri palce) na vetranie. Dbajte na 
to, aby ventilačné otvory na výrobku nikdy 
nezakrývali záclony alebo iné predmety. 
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Starostlivosť o váš produkt
Na čistenie produktu používajte iba handričku z 
mikrovlákna.

Starostlivosť o životné 
prostredie
Likvidácia starého produktu a batérie

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z 
vysoko kvalitných materiálov a 
komponentov, ktoré je možné recyklovať 
a znovu použiť.

Tento symbol na výrobku znamená, že 
na výrobok sa vzťahuje európska 
smernica 2012/19/EÚ.

Tento symbol znamená, že produkt 
obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje 
európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré 
nemožno likvidovať s bežným domovým 
odpadom. Informujte sa o miestnom 
systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických výrobkov a 
batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a 
nikdy nelikvidujte produkt a batérie 
spolu s bežným domovým odpadom. 
Správna likvidácia starých produktov a 
batérií pomáha predchádzať negatívnym 
následkom pre životné prostredie a 
ľudské zdravie.

Pre zariadenie 5G Wi-Fi
Zariadenie na prevádzku v pásme  
5150–5350 MHz je určené iba na použitie v 
interiéroch, aby sa znížilo riziko škodlivého 
rušenia v prípade mobilných satelitných 
systémov využívajúcich spoločný kanál.

Zhoda s predpismi
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto 
vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia 
smernice o obnoviteľných zdrojoch 2014/53/ 
EÚ a Predpisy Spojeného kráľovstva o 
rádiovom zariadení z roku 2017.
Vyhlásenie o zhode nájdete na  
www.philips.com/support.

Pomoc a podpora
Pre rozsiahlu online podporu, navštívte stránku 
www.philips.com/support to:
•	 stiahnite si používateľskú príručku a 

príručku rýchleho spustenia
•	 pozrite si videonávody (k dispozícii iba pre 

vybrané modely)
•	 nájdite odpovede na často kladené otázky 

(FAQ)
•	 pošlite nám otázku e-mailom
•	 chatujte s naším zástupcom podpory.
Podľa pokynov na webovej stránke vyberte 
požadovaný jazyk a potom zadajte číslo 
modelu produktu.
Prípadne môžete kontaktovať službu 
starostlivosti o zákazníka vo vašej krajine. 
Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu 
a sériové číslo produktu. Tieto informácie 
nájdete na zadnej alebo spodnej strane vášho 
produktu.

Ochranné známky:

Pre patenty DTS si pozrite http://patents.dts.
com. Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. 
(pre spoločnosti so sídlom v USA / Japonsku /  
Taiwane) alebo na základe licencie od 
spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky 
ostatné spoločnosti). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi 
a logá DTS Play-Fi a Play-Fi sú registrované 
ochranné známky alebo ochranné známky 
spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. 
© 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná 
ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
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2 Váš Subwoofer

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás 
medzi používateľmi produktov spoločnosti 
Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, 
ktorú ponúka spoločnosť Philips, 
zaregistrujte svoj subwoofer na stránke 
www.philips.com/support.

Čo je v balení

Skontrolujte a identifikujte položky v balení:

•	 Subwoofer  x 1
•	 Napájací kábel * x 2
•	 Príručka rýchleho spustenia / 

záručný list / bezpečnostný hárok x 1

 

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

pre Čínu / Taiwan

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

pre USA / Kanadu
pre Európu / 

Spojené Kráľovstvo pre Áziu pre Indiu

•	 Špecifikácia napájacieho kábla a typ 
zástrčky sa líšia podľa regiónov.

•	 Obrázky, ilustrácie a výkresy zobrazené 
v tejto používateľskej príručke slúžia iba 
na informačné účely, vzhľad skutočného 
produktu sa môže líšiť.

Subwoofer

Táto časť obsahuje prehľad bezdrôtového 
subwoofera.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 Zásuvka AC in~

Pripojenie napájania.

2 USB service zásuvka 

Zásuvka USB je určená len na servis.

3  tlačidlo (Wi-Fi nastavenia) / 
indikátor
•	Spustiť	nastavenie	Wi-Fi	pre	Play-Fi.

•	Stlačením	a	podržaním	tlačidla	na	
8 sekundy aktivujete režim AP.

•	Stlačením	a	podržaním	tlačidla	na	
4 sekundy aktivujete režim WPS.

•	Stlačením	a	podržaním	tlačidla	
na 15 sekúnd obnovíte výrobné 
nastavenia subwoofera.

Akcia Stav LED Stav

Stále 
zapnutý

Pripojenie / 
spárovanie 
úspešné

Stlačte a 
podržte 
na  
8 sekúnd

Bliká 

Režim 
prístupového 
bodu Wi-Fi 
(AP)

Stlačte a 
podržte 
na  
4 sekundy

Dvojité 
bliknutie 

Režim 
chráneného 
nastavenia 
Wi-Fi (WPS)

Stlačte a 
podržte 
na  
15 sekúnd

Obnovenie 
výrobných 
nastavení

1

2

3

Warranty Information
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3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš 
subwoofer k televízoru a iným zariadeniam a 
potom ho nastaviť. 
Informácie o základných pripojeniach 
subwoofer a príslušenstva nájdete v príručke 
rýchleho spustenia. 

Poznámka

 • Informácie o zariadení a napájaní nájdete 
na typovom štítku na zadnej alebo spodnej 
strane výrobku.

 • Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek 
pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia 
odpojené od sieťovej zásuvky.

Pripojenie napájania

•	 Pred pripojením sieťového napájacieho 
kábla sa uistite, že ste dokončili všetky 
ostatné pripojenia.

•	 Riziko poškodenia výrobku! 
Skontrolujte, či napájacie napätie 
zodpovedá napätiu vyznačenému na 
zadnej alebo spodnej strane prístroja.

1 Sieťový kábel pripojte do zásuvky AC 
in~ na subwooferi a potom do sieťovej 
zásuvky.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

* Špecifikácia napájacieho kábla a typ 
zástrčky sa líšia podľa regiónov.

Pripojenie k Wi-Fi 
(bezdrôtová prevádzka)
(Pre verziu iOS a Android)

Pripojením tohto zariadenia a mobilných 
telefónov, tabletov (napríklad iPad, iPhone, 
iPod touch, telefónov s Androidom atď.) 
k rovnakej sieti Wi-Fi môžete pomocou 
aplikácie Philips Sound poháňanej DTS 
Play-Fi, pre ovládanie subwoofera na 
počúvanie zvukových súborov. 

1 Pripojte telefón alebo tablet k rovnakej 
sieti Wi-Fi, ktorú chcete pripojiť k 
subwooferu.

2 Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu 
Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi na 
telefón alebo tablet.

•	 Skontrolujte, či je router zapnutý a či 
správne funguje.

3 Stlačením a podržaním tlačidla   
(Wi-Fi) na zadnej strane skrinky na 
8 sekúnd spustíte pripojenie Wi-Fi. 
 » Dokiaľ reproduktor nevydá druhý 

tón a potom tlačidlo pustite.

4 Počkajte, kým svetelný indikátor Wi-Fi 
na zadnej skrinke neprejde z rýchleho 
blikania na pomalé pulzovanie. Keď 
začne pomaly pulzovať, znamená to, 
že reproduktor vstupuje do režimu 
nastavenia Wi-Fi.

5 Spustite aplikáciu Philips Sound 
poháňanú DTS Play-Fi. Podľa pokynov 
v aplikácii pripojte tento produkt k sieti 
Wi-Fi.
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Poznámka

Iba pre verziu iOS

Sieť Wi-Fi používaná iPhone by mala 
byť dočasne prepnutá na AP zariadenia 
Play-Fi a aplikácia Philips Sound APP by 
mala byť reštartovaná, aby sa dokončilo 
nastavenie Wi-Fi produktu. Pozrite si 
kroky uvedené nižšie:

 • Choďte do nastavení.  • Zvoľte nastavenia 
Wi-Fi.

 • V nastaveniach Wi-Fi 
vyberte zariadenie 
Play-Fi 

 • Vráťte sa do 
aplikácie Philips 
Sound a pokračujte v 
nastavovaní. 

6 Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane 
indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane 
svietiť. Po nastavení tohto produktu vo 
vašej sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z 
ľubovoľného smartfónu alebo tabletu v 
rovnakej sieti.

7 Po pripojení môžete zmeniť názov 
zariadenia. Existuje niekoľko mien, 
z ktorých si môžete vybrať alebo si 
vytvoriť svoje vlastné výberom položky 
Vlastné meno na konci zoznamu 
mien. V opačnom prípade sa nastaví 
predvolené meno.

8 Po pripojení môže tento produkt 
vykonať aktualizáciu softvéru. Pri prvom 
nastavení aktualizuje na najnovší 
softvér. Aktualizácia softvéru môže 
trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie 
neodpájajte reproduktor, nevypínajte 
zariadenie ani neopúšťajte sieť.

Poznámka

 • Po pripojení môže produkt vykonať 
aktualizáciu softvéru. Po počiatočnom 
nastavení je nutná aktualizácia. Bez 
aktualizácie nie sú k dispozícii všetky funkcie 
produktu. 

 • Ak prvé nastavenie nebolo úspešné, na 
subwooferi podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi, 
po dobu 8 sekúnd, kým nebudete počuť 
druhý tón a indikátor Wi-Fi sa nezmení na 
pomalé pulzovanie. Obnovte pripojenie 
Wi-Fi, reštartujte aplikáciu a znova spustite 
nastavenie.

 • Ak chcete zmeniť sieť z jednej na druhú, 
musíte znova vytvoriť spojenie. Stlačením a 
podržaním tlačidla  (Wi-Fi) na subwooferi 
po dobu 8 sekúnd obnovíte pripojenie Wi-Fi.

Režim WPS

Ak má váš router chránené nastavenie  
Wi-Fi (WPS), môžete pripojenie nastaviť bez 
zadania hesla.

1 Stlačte a podržte tlačidlo  (Wi-Fi) na 
4 sekundy. Budete počuť tón a indikátor 
Wi-Fi začne dvojito blikať.

2 Na routeri stlačte tlačidlo WPS. Tlačidlo 
je zvyčajne označené týmto logom 
WPS. 

WPS

3 Podľa pokynov v aplikácii Philips 
Sound poháňanej DTS Play-Fi spustite 
párovanie.

Poznámka

 • WPS nie je štandardnou funkciou všetkých 
routerov. Ak váš router nemá WPS, použite 
štandardné nastavenie Wi-Fi.

 • Ak chcete režim WPS opustiť, raz stlačte 
tlačidlo  (Wi-Fi) alebo sa program 
automaticky ukončí po 2 minútach.
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Subwoofer prepojte s aplikáciou 
Philips Sound app

1 Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane 
indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane 
svietiť.

2 Spustite aplikáciu Philips Sound 
poháňanú DTS Play-Fi.

3 Vyberte primárny reproduktor 
[TAW8506].

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Subwoofer prepojte s televízorom s 
funkciou Philips Play-Fi

1 Zapnite televízor s funkciou DTS Play-Fi 
pripojený k internetu.
 » Zvuk televízora je stlmený.

2 Vstúpte do ponuky Nastavenia na 
televízore.
 » Nastavenia > Zvuk > DTS Play-Fi

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi

Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32
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Nastavenie zvuku televízora

Postupujte podľa nastavenia na obrazovke.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

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-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Nastavenie priestorového zvuku

Postupujte podľa nastavenia na obrazovke.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

TAW8506 je kompatibilný s televízormi s 
funkciou Philips DTS Play-Fi. Viac informácií 
nájdete na www.philips.com/TAW8506/
support.

www.philips.com/TAW8506/support

Aktualizujte firmvér

Ak chcete získať tie najlepšie funkcie a 
podporu, aktualizujte svoj produkt na 
najnovšiu verziu firmvéru.

Firmvér aktualizujte pomocou aplikácie 
Philips Sound (Nastavenia > Ladenie / 
Aktualizácia firmvéru) 

Firmvér pre MCU a DSP je možné 
aktualizovať na najnovšiu verziu 
prostredníctvom aplikácie Philips Sound 
poháňanej DTS Play-Fi. Prejdite do ponuky 
nastavení a vyberte možnosť PS ladenie / 
Aktualizácia firmvéru a skontrolujte ju. Ak je 
aktualizácia vydaná, môže byť automaticky 
stlačená aktualizovaná ikona. 
Len čo je tento produkt pripojený k sieti  
Wi-Fi, môže dostávať bezdrôtovú 
aktualizáciu firmvéru. Vždy aktualizujte 
pomocou najnovšej verzie firmvéru, aby ste 
zlepšili výkon tohto produktu. 

Obnovenie výrobných 
nastavení

Obnovte predvolené nastavenie zariadenia.

1 Nastavenie je ON (ZAPNUTÉ), stlačte a 
podržte tlačidlo Wi-Fi na 15 sekúnd.
 » Budete počuť tón a potom sa 

subwoofer automaticky reštartuje. 
2 Subwooferi sa obnoví na továrenské 

nastavenia. 
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4 Technické údaje 
o výrobku

Poznámka

 • Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Sieť je podporovaná

•	 WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bezdrôtové 
frekvenčné pásmo (Wi-Fi) / Vysielaný 
vysokofrekvenčný výkon

•	 2,4 G Wi-Fi:  
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

•	 5 G Wi-Fi:

 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm

 5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm

 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

•	 Napájanie: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

•	 Výstupný výkon (nominálny): 150 W RMS 
@ 10 % THD

•	 Spotreba energie: 40 W

•	 Spotreba energie v pohotovostnom 
režime: ≤ 0,5 W

•	 USB: 5 V  500 mA max.

•	 Frekvenčná odozva: 40 Hz - 150 Hz

•	 Impedancia: 3 Ω
•	 Rozmery (Š x V x H): 240 x 400 x 390 mm

•	 Hmotnosť: 8,6 kg

•	 Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C
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5 Riešenie 
problémov

Varovanie

 • Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa 
nepokúšajte produkt opravovať sami. 
Ak máte problémy s používaním tohto 
produktu, pred požiadaním o opravu 
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém 
pretrváva, obráťte sa podporu na stránke 
www.philips.com/support. 

Bez napájania

•	 Skontrolujte, či je sieťový kábel správne 
pripojený.

•	 Uistite sa, že je sieťová zásuvka 
napájaná.

Zvuk

•	 Keď prehrávanie zamrzne a v režime  
Wi-Fi nie je počuť žiadny zvuk, 
skontrolujte, či je domáca sieť normálna.

Skreslený zvuk alebo echo.
•	 Ak prehrávate prostredníctvom tohto 

produktu audio z televízora, uistite sa, 
že je televízor stlmený. 

Wi-Fi

Nie je možné nadviazať pripojenie Wi-Fi.
•	 Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na 

routeri.
•	 Umiestnite router Wi-Fi bližšie k 

jednotke.
•	 Skontrolujte, či je heslo správne.
•	 Skontrolujte funkciu WLAN alebo 

reštartujte modem a router Wi-Fi.

Play-Fi

Z aplikácie nemožno zistiť zariadenia 
podporované Play-Fi.
•	 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k 

sieti Wi-Fi.

Nie je možné prehrať hudbu Play-Fi.
•	 Určité sieťové služby alebo obsah 

dostupné prostredníctvom prístroja 
nemusia byť prístupné v prípade, že 
poskytovateľ služieb ukončí svoju 
službu.

•	 Ak prvé nastavenie nebolo úspešné, 
zatvorte aplikáciu Philips Sound 
používajúcu DTS Play-Fi. Reštartujte 
aplikáciu. 

•	 Keď bol reproduktor nastavený na 
stereofónne páry alebo priestorový 
zvuk, pred použitím samostatne je 
potrebné reproduktor v aplikácii odpojiť.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najnovšie aktualizácie a dokumenty si pozrite webovú stránku  
www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti 
MMD Hong Kong Holding Limited, alebo jednej z jej pobočiek a MMD Hong 
Kong Holding Limited je ručiteľom v súvislosti s týmto produktom.
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