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Belangrijk1

Veiligheid

Warning

Ken deze veiligheidssymbolen

Deze 'bliksemschicht' geeft aan dat ongeïsoleerd 
materiaal in uw toestel een elektrische schok kan 
veroorzaken. Voor de veiligheid van iedereen in uw 
huishouden, gelieve de productbekleding niet te 
verwijderen.
Het "uitroepteken" vestigt de aandacht op 
kenmerken waarvan u de bijgevoegde 
documentatie aandachtig moet lezen om 
gebruiks- en onderhoudsproblemen te voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het risico van brand of 
elektrische schokken te verminderen, mag dit 
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of 
vocht en mogen er geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden 
geplaatst.
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te 
voorkomen, dient u de brede pin van de stekker in 
de brede gleuf te steken en de stekker er volledig in 
te steken.

Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
Smeer nooit enig onderdeel van dit apparaat.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische 
apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct 
zonlicht, open vuur of hitte.
Kijk nooit in de laserstraal in dit toestel.
Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk bij het 
netsnoer, de stekker of de  adapter kunt om dit 
apparaat van het stroomnet los te koppelen.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van 
water.
Installeer het apparaat volgens de instructies 
van de  fabrikant.
Installeer het apparaat niet in de buurt van 
warmtebronnen zoals radiatoren, 
verwarmingsroosters, kachels of andere 
apparaten (inclusief versterkers) die warmte 
produceren.

Voorkom dat er op het netsnoer wordt gestaan of 
dat het wordt afgekneld, met name bij stekkers, 
stopcontacten en het punt waar deze uit het 
apparaat komen.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door 
de fabrikant zijn gespeci�ceerd.
Alleen gebruiken met het wagentje, de 
standaard, het statief, de beugel of de tafel die 
door de fabrikant wordt gespeci�ceerd of met het 
apparaat wordt verkocht.
Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan 
voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie 
wagentje/apparaat om letsel door kantelen te 
voorkomen.

Haal de stekker van dit apparaat uit het 
stopcontact bij onweer of als het langere tijd 
niet wordt gebruikt.
Leg alle onderhoud over aan gekwali�ceerd 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als 
het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld het 
netsnoer of de stekker is beschadigd, als er 
vloeistof in het apparaat is gemorst of 
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als 
het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, 
als het niet normaal werkt of als het is gevallen.
Voorzichtig bij het gebruik van de batterij ― ter 
voorkoming van batterijlekkage die kan leiden 
tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade 
aan de afstandsbediening:

Installeer de batterij op de juiste wijze, + en - 
zoals aangegeven op de afstandsbediening.
Meng geen batterijen (oude en nieuwe of 
koolstof en alkaline, enz.).
Verwijder de batterij wanneer de 
afstandsbediening lange tijd niet wordt 
gebruikt.

De batterij mag niet worden blootgesteld aan 
overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur en 
dergelijke.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld 
aan druipende of spattende vloeistoffen.
Gebruik geen bronnen van gevaar op 
apparaten (bijv. met vloeistof gevulde 
voorwerpen, brandende kaarsen).
Wanneer de netstekker of een koppeling als 
uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, moet 
het uitschakelingsapparaat gemakkelijk 
bereikbaar blijven.
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Caution Opmerking

Veiligheid van het gehoor

FCC-informatie

Luister op een matig volume

Een veilig volumeniveau instellen

Luister gedurende redelijke perioden

Het gebruik van bedieningselementen of 
aanpassingen of het uitvoeren van procedures 
anders dan hier beschreven kan leiden tot 
gevaarlijke blootstelling aan laserstralen of een 
andere onveilige werking.

Het gebruik van een hoofdtelefoon met een 
hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit 
product kan geluiden produceren in 
decibelbereiken die gehoorverlies kunnen 
veroorzaken bij een normaal persoon, zelfs bij 
blootstelling van minder dan een minuut. De 
hogere decibelbereiken worden aangeboden 
voor diegenen die mogelijk al enig 
gehoorverlies hebben ondervonden.

Geluid kan misleidend zijn Na verloop van tijd 
past het 'comfortniveau' van uw gehoor zich 
aan hogere geluidsvolumes aan. Dus na 
langdurig luisteren kan wat 'normaal' klinkt in 
feite luid zijn en schadelijk voor uw gehoor. 
Om u hiertegen te wapenen, stelt u uw 
volume in op een veilig niveau voordat uw 
gehoor zich aanpast en laat u het daar.

Zet uw volumeregelaar op een lage stand.
Verhoog het geluid langzaam totdat u het 
comfortabel en duidelijk kunt horen zonder 
vervorming.

Duurzame blootstelling aan geluid, zelfs op 
normaal veilige niveaus, kan ook 
gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur op redelijke wijze en 
neem de juiste pauzes.

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het 
gebruik van uw hoofdtelefoon

Luister gedurende redelijke perioden op een 
redelijk volume.
Zorg ervoor dat u het volume niet aanpast 
naarmate uw gehoor zich aanpast.
Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer 
kunt horen wat er om u heen gebeurt.
U dient voorzichtig te zijn of het gebruik 
tijdelijk te staken in potentieel gevaarlijke 
situaties.

Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van 
het toestel.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in 
overeenstemming bevonden met de limieten voor 
een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig 
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn 
bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke interferentie bij installatie in een 
woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt 
radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als 
het apparaat niet volgens de instructies wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke 
interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er 
is echter geen garantie dat er geen storing zal 
optreden in een bepaalde installatie. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt 
voor radio- of televisieontvangst, hetgeen kan 
worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit 
te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te 
proberen de interferentie te corrigeren door middel 
van een of meer van de volgende maatregelen:

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de 
ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van 
een ander circuit dan dat waarop de ontvanger 
is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren 
luidspreker/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de 
FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag 
geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) 
dit apparaat moet alle ontvangen interferentie 
accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking kan veroorzaken.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde 
zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van 
vergunning vrijgestelde RSS(s) van Innovation, 
Science and Economic Development Canada. Het 
gebruik is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle storingen accepteren, 
inclusief storingen die een ongewenste werking van 
het apparaat tot gevolg kunnen hebben.
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2 Uw party-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij 
Philips! Registreer uw product op 
www.philips.com/support om volledig te kunnen 
pro�teren van de ondersteuning die Philips biedt.

Wat zit er in de doos?
Controleer en identi�ceer de inhoud van uw 
pakket:
• Hoofdtoestel
• AC stroomsnoer
• Snelstartgids 
• Veiligheidsblad 

Garantiekaart • 
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Overzicht van het hoofdtoestel
Bovenpaneel:

1 USB play (USB-aansluiting)
2 Guitar in (Gitaar in)
3 Mic in (Microfoon in)
4 Guitar vol (Gitaar vol)
5 Mic vol (Microfoon vol)
6 Echo
7 Vocal fader (Zang fader)
8 Volume +
9 Mute (Dempen)
10 Vorige
11 Stand-by (rode indicator)

12 Volume -
13 Indicator batterijniveau
14 Afspelen/Pauze
15 Bluetooth (blauwe indicator)
16 Volgende
17 Light (Licht)
18 Voice changer (Spraakwisselaar)
19 Bass (Bas)
20 Treble (Hoge tonen)
21 Line out (Lijn uit)
22 Line in (Lijningang)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Overzicht van het 
hoofdtoestel

Basisweergave

Achterpaneel:

1

2

1 Trolley
2 Stopcontact

Druk gedurende 3 seconden om het 
toestel aan te zetten.
Drukken om het batterijniveau te 
controleren in ingeschakelde 
toestand.
Druk herhaaldelijk om te schakelen 
tussen vocal fader aan en vocal fader 
uit.

Draai aan de Bass knop om het 
basniveau in te stellen.

Draai aan de Treble knop om de 
hoge tonen in te stellen.

Drukken om naar het volgende 
nummer te gaan.

Drukken om naar het vorige 
nummer terug te keren.

Drukken om het volume te verhogen.

Drukken om het volume te 
verhogen.

Schakelaar om het geluid te 
onderdrukken of uit te schakelen.

Draaien om het microfoonvolume 
aan te passen.

Draaien om de echo van de 
microfoon in te stellen.

ruk hierop om het afspelen tijdelijk te 
pauzeren; druk er nogmaals op om 
het afspelen te hervatten.

Drukken om de Bluetooth-modus te 
activeren.
Houd ingedrukt om de 
Bluetooth-verbinding te verbreken.

Druk herhaaldelijk om te schakelen 
tussen de stemtonen: 
stem1/stem2/stem3/stem4/stem uit.

Druk herhaaldelijk om de 
lichtmodus van de 
luidsprekerverlichting te schakelen.
Ingedrukt houden om het 
stroboscooplicht in of uit te 
schakelen.
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Caution

Caution

Opmerking

Aan de slag3

Stroom aansluiten

Steek een 
USB-opslagapparaat in voor 
audioweergave.

Microfooningang.

Gitaar-ingang.

Sluit een extern apparaat aan 
via de Line in jack om audio 
af te spelen.

Output Uitvoeren van audio 
naar een extern apparaat via 
de Line out jack.

Draai aan de Guitar vol knop 
om het volume van de gitaar 
(indien aangesloten) te regelen.

Het gebruik van bedieningselementen of 
aanpassingen of het uitvoeren van procedures 
anders dan hierin beschreven, kan leiden tot 
gevaarlijke blootstelling aan laserstralen of een 
andere onveilige werking.

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in 
volgorde op.
Als u contact opneemt met Philips, zal u gevraagd 
worden naar het model en het serienummer van 
dit apparaat. Het modelnummer en serienummer 
staan op de achterkant van het apparaat. Noteer 
de nummers hier:
Modelnr.
Serienummer.

Risico op productschade! Controleer of de 
voedingsspanning overeenkomt met de 
spanning die op de achterzijde of de onderzijde 
van het product is afgedrukt.
Risico van elektrische schokken! Trek altijd de 
stekker uit het stopcontact wanneer u het 
netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.

Voordat u het apparaat op de netvoeding 
aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alle andere 
aansluitingen hebt voltooid.

Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang op het 
achterpaneel van het toestel.
Steek vervolgens het andere uiteinde van het 
netsnoer in een stopcontact.

De hoeveelheid netsnoer en het type stekker 
verschillen per regio.
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Inschakelen

Instellen lage en hoge 
tonen

Opladen van de 
ingebouwde batterij

Steek het AC netsnoer in om de ingebouwde batterij 
op te laden . De batterij-indicatoren knipperen op 
verschillende manieren om de oplaadstatus aan te 
geven.

De luidspreker is ontworpen met een slimme 
batterijcontrolefunctie voor uw gemak.

Druk op de knop      om het huidige 
batterijniveau weer te geven op de 
LED-indicatoren van het apparaat in de 
inschakelmodus terwijl het apparaat niet 
wordt opgeladen.

Opmerking
De party-luidspreker schakelt altijd over naar de 
Bluetooth-koppelmodus wanneer u deze 
inschakelt.

Druk op 
Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om de 
party-luidspreker in of uit te schakelen.

Draai aan de Bass knop om het niveau van de lage tonen 
aan te passen. Draai met de klok mee om het basniveau 
te verhogen, en draai tegen de klok in om het basniveau 
te verlagen. 
Draai aan de Treble knop om de hoge tonen in te stellen. 
Draai met de klok mee om het niveau te verhogen, en 
draai tegen de klok in om het niveau te verlagen.

Opmerking: De vier indicatoren op het toestel gaan 
na 15 seconden uit nadat de batterij volledig is 
opgeladen.

4 witte LED-lampjes branden = ca. 100% vol
3 witte LED-lampjes branden = ca. 80% vol
2 witte LED-lampjes branden = ca. 50% vol
1 witte LED-lampjes branden = ca. 20% vol

(geeft aan dat opladen nodig is)

Opmerking: Als de batterij bijna leeg is, knipperen 
alle LED-lampjes gelijktijdig en hoort u een 
promtoon.

20%

100%

50%

80%

100%

15 sec

20%

Batterij 
bijna leeg:

50%

80%

100%
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Opmerking

Verander lichteffect4 Audio afspelen via 
Bluetooth

5

Decoratief licht aan of uit 
zetten Sluit een apparaat aan

Een apparaat automatisch 
verbinden

Handmatig een apparaat 
verbinden

1. Druk in de inschakelmodus herhaaldelijk op de 
toets Light om te schakelen tussen de 
verschillende lichtmodi van de 
luidsprekerverlichting.

2. Houd in de inschakelmodus Light gedurende 3 
seconden ingedrukt om het stroboscooplicht in 
of uit te schakelen.

1  Houd de toets      3 seconden lang ingedrukt om 
de party-luidspreker in te schakelen. Het toestel 
schakelt automatisch over naar de 
Bluetooth-koppelmodus, en het blauwe 
backlight van de toets     en het blauwe 
luidsprekerlichtje knipperen om u eraan te 
herinneren dat u verbinding moet maken met 
een Bluetooth-apparaat.

2  Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in 
en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen 
worden gekoppeld.

2  Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth 
in en zoek naar Bluetooth-apparaten die 
kunnen worden gekoppeld. 

1 Wanneer de party-luidspreker in de USB- of 
Line-in-bron staat, drukt u kort op    om over te 
schakelen naar de Bluetooth-bron en de 
koppelingsmodus te activeren. De blauwe 
achtergrondverlichting van toets     en het 
blauwe luidsprekerlampje knipperen om u eraan 
te herinneren dat u verbinding moet maken met 
een Bluetooth-apparaat.

3  Selecteer [Philips TAX5206] 
weergegeven op uw apparaat om te koppelen. Na 
een geslaagde verbinding blijft de blauwe 
achtergrondverlichting van de knop     continu 
branden.

Het product kan muziek streamen van uw 
Bluetooth-apparaat naar het systeem via Bluetooth.

Lichtstand 3

Lichtstand 1

Lichtstand 2

1

2
Strobo-

scooplicht Licht

Lichtstand 4

3 sec

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light Aan/Uit

Licht uit

Lees voordat u een apparaat aan dit product 
koppelt de gebruikershandleiding van het 
apparaat voor informatie over 
Bluetooth-compatibiliteit.
Het product kan maximaal acht gekoppelde 
apparaten onthouden. Het product kan 
maximaal acht pe.
Het product kan maximaal acht gekoppelde 
apparaten onthouden. Houd uit de buurt van 
andere elektronische apparaten die interferentie 
kunnen veroorzaken.
Blijf uit de buurt van andere elektronische 
apparaten die storing kunnen veroorzaken.
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Een apparaat loskoppelen

Opmerking
U moet de USB-stekker opnieuw in de gleuf 
steken als u vanaf de andere bronnen wilt 
terugschakelen naar USB.

3  Selecteer [Philips TAX5206]
weergegeven op uw apparaat om te koppelen. 
Na een geslaagde verbinding blijft de blauwe 
achtergrondverlichting van de knop     continu 
branden.

Opmerking

Geluid afspelen via 
USB

6

Afspelen vanaf een 
USB-opslagapparaat

Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare 
audio-inhoud bevat in ondersteunde formaten. 
Ondersteunde formaten: MP3, WAV, WMA, 
FLAC. FLAC-audio ondersteunt alleen een 
bitsnelheid van maximaal 16 bits en een code 
rate van maximaal 1M.
Het apparaat ondersteunt max 128G USB en 
bestand format FAT16/FAT32/exFAT.
Als het USB-apparaat niet wordt herkend en niet 
leesbaar is of als de audio-inhoud op de USB niet 
kan worden afgespeeld, zal de party-luidspreker 
automatisch worden overgeschakeld op 
Bluetooth als bron.

1 Houd de       toets 3 seconden ingedrukt om de 
party-luidspreker in te schakelen, waarna u 
een vraagtoon hoort.

2  Steek de USB-stekker van het apparaat in de 
USB-sleuf.

4 Het liedje wordt automatisch afgespeeld.

3 De blauwe achtergrondverlichting van de    
toets gaat uit, en de party-luidspreker schakelt 
automatisch over naar de USB bron.

Opmerking
Voordat u een ander Bluetooth-apparaat 
aansluit, moet u eerst de verbinding met het 
huidige apparaat verbreken.
Wanneer het Bluetooth-apparaat zich buiten de 
geldige Bluetooth-afstand bevindt, zal het 
apparaat automatisch de verbinding met het 
apparaat verbreken.
Druk en houd de     toets op het apparaat 
gedurende 8 seconden ingedrukt om de 
verbinding met het huidige apparaat te 
verbreken en de Bluetooth-koppelinformatie te 
wissen.

2 De blauwe achtergrondverlichting van de toets     
en het blauwe luidsprekerlampje knipperen om 
u eraan te herinneren dat u verbinding moet 
maken met een Bluetooth-apparaat.

1  Houd     op de partyspeaker gedurende 3 
seconden ingedrukt om de verbinding met het 
huidige apparaat te verbreken.
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Volume aanpassen

Ondersteunde 
MP3-indelingen

Informatie over de 
afspeelmogelijkheden via 
USB

Druk tijdens het afspelen op de +/- toets op de 
partyluidspreker om het volume te verhogen of 
te verlagen.

Het groene luidsprekerlampje zal overeenkomstig 
veranderen om de volumeaanpassing aan te 
geven.

Compatibele USB-apparaten:
USB-�ashgeheuge (USB 2.0)
USB �ashspelers  (USB 2.0)
geheugenkaarten (een extra kaartlezer is 
vereist om met dit apparaat te kunnen 
werken)

Ondersteunde formaten:
USB- of geheugenbestandsformaat: FAT16, 
FAT32, exFAT (sectorgrootte: 512 bytes)
Audio indeling: MP3, WAV, WMA, FLAC.
Directory-nesting tot een maximum van 8 
niveaus
Maximale ondersteuning 128G USB

Maximaal aantal titels: 999 (afhankelijk van de 
lengte van de bestandsnaam)
Maximaal aantal albums: 64
Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32-384 (kbps) 
variabele bitsnelheden

Bediening afspelen
Volg in de USB-modus de onderstaande instructies 
om het afspelen te regelen.

Indrukken om naar het vorige of 
volgende nummer te gaan.

Volume verhogen/verlagen.

Indrukken om het afspelen te 
pauzeren of te hervatten.

Toets Functie

Audio afspelen via 
Line in

7

Luisteren naar een extern 
apparaat

Afspelen vanaf een 
MP3-speler

Lijn uit

Opmerking
moet de audio-ingangskabel opnieuw in de Line in 
aansluiting steken als u wilt terugschakelen naar 
Line in vanuit de andere bronnen.

1 Houd de      toets 3 seconden ingedrukt om de 
party-luidspreker in te schakelen, waarna u een 
vraagtoon hoort.

2  Sluit een audio-ingangskabel (niet meegeleverd) 
met een 3,5 mm connector aan beide uiteinden 
aan op:

4  Speel audio af op de MP3 speler (zie de 
handleiding).

De Line in-aansluiting op het product.
De koptelefoonaansluiting op de mp3-speler.

Met dit product kunt u luisteren naar een extern 
audioapparaat, zoals een MP3-speler.

3 De blauwe achtergrondverlichting     gaat uit en 
de party-luidspreker wordt automatisch 
overgeschakeld op Line in bron.

Dit toestel heeft een Line out aansluiting. U kunt 
de analoge stereo audiosignalen uitvoeren naar 
externe apparaten, zoals een actieve luidspreker. 
Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op 
de Line out aansluiting op het bovenpaneel van 
het toestel en de line in aansluiting van het 
externe apparaat, en het toestel zal automatisch 
audio uitvoeren naar het externe apparaat.

Line in
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Gitaar in9Zingen via de 
microfoon

8

Volume van de microfoon 
regelen

Instellen gitaarvolume

Echo instellen

Vocal fader

Stemwisselaar

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de 
Mic in aansluiting van het apparaat, en regel het 
microfoonvolume door aan de Mic vol knop te 
draaien.
Geniet nu van het karaoke zingen!

Stel het echo-niveau van de microfoon in op het 
gewenste niveau door aan de Echo knop op het 
bovenpaneel te draaien.

Druk op de Vocal fader knop op het 
bovenpaneel om te schakelen tussen vocal fader 
aan en vocal fader uit.

Druk op de Voice changer knop op het paneel om 
te schakelen tussen de verschillende stemtonen: 
voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

U kunt een gitaar rechtstreeks op deze 
party-luidspreker aansluiten via de Guitar in 
aansluiting op het bovenpaneel.
1  Gebruik een 6,3 mm (1/4") gitaarstekker 

(niet meegeleverd) om uw gitaar aan te 
sluiten op de Guitar in jack.

2  Het volume van uw aangesloten gitaar kan 
worden geregeld met de Guitar vol knop op 
het bovenpaneel.

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm

NL



Opmerking

USB opladen10

Opladen van een extern 
apparaat
Met deze party-luidspreker kunt u uw externe 
apparaten opladen, zoals uw mobiele telefoon.
1  Sluit uw mobiele telefoon aan op de 

partyspeaker via een USB-kabel (niet 
meegeleverd).

2  Sluit de party-luidspreker aan op de 
stroomvoorziening.

Zodra de mobiele telefoon wordt herkend, 
begint het opladen.

USB-opladen ondersteunt alleen buiten 
opladen van 5 V, 1 A. Het ondersteunt niet 
het opladen van apparaten met een grotere 
laadstroom, zoals iPad, enz.

NL

5 V     1 A
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Productinformatie11

Speci�caties

Bluetooth-versie

Bluetooth 
frequentieband
Bluetooth-bereik

Bluetooth
V5.0

10 m (vrije ruimte)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM-band

USB directe versie

USB
2.0 volle snelheid

5 V, 1 AHet laden steun

Luidspreker impedantie

Gevoeligheid

Luidspreker
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

AC uitgangsvermogen 
(RMS)

Uitgangsvermogen 
batterij

Frequentierespons

Signaal-/ruisverhouding

Totale harmonische 
vervorming

80 W

160 W

30 W

40 Hz-20 KHz, -12 dB

≥ 65 dBA

≤ 10 %

AC uitgangsvermogen 
(maximaal)

Versterker
Onderhoud

Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is 
met een milde detergentoplossing.
Gebruik geen oplossing die alcohol, spiritus, 
ammoniak of schuurmiddelen bevat.

De kast schoonmaken

•

Streaming formaat: SBC, muziek streaming (A2DP),
Afspelen/volumeregeling: AVRCP
Ondersteuning voor multipoint (multipaar)

Batterijcapaciteit Ingebouwd oplaadbaar 
7,4 V 4400 mAh

Batterij

Algemene informatie
AC macht

Eco stand-by minder 
verbruik ≤ 0,5 W

100-240 В~, 50/60 Hz

NL

Gewicht
Hoofdeenheid 10,52 kg

Afmetingen
309 x 700 x 322 mmHoofdeenheid (B x H x D)
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Caution

Problemen 
verhelpen

12
Over Bluetooth-apparaat

Verwijder nooit de behuizing van dit 
apparaat.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om 
de garantie geldig te houden.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van 
dit toestel, controleer dan de volgende punten 
voordat u om service verzoekt. Als het probleem 
niet is opgelost, gaat u naar de Philips-website
(www.philips.com/support).
Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er 
dan voor dat uw toestel in de buurt is en dat het 
modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen stroom
• Zorg ervoor dat de wisselstroomstekker van 

het apparaat goed is aangesloten.
Zorg ervoor dat de wisselstroomstekker van 
het apparaat goed is aangesloten.
Om stroom te besparen, schakelt het apparaat 
15 minuten nadat een spel het einde heeft 
bereikt en geen bediening wordt bediend, 
automatisch over op stand-by.

•

•
 

Geen geluid
• 

Geen reactie van het toestel

USB-apparaat niet ondersteund

Kan sommige bestanden op USB-apparaat 
niet weergeven

• Haal de stekker uit het stopcontact en steek 
deze er weer in, en zet het apparaat 
vervolgens weer aan.

Herstel het volume.

Het aantal mappen of bestanden op het 
USB-apparaat heeft een bepaalde limiet 
overschreden. Dit verschijnsel is geen storing.
De formaten van deze bestanden worden niet 
ondersteund.

Het USB-apparaat is niet compatibel met het 
toestel. Probeer een ander apparaat.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding 
met een Bluetooth-apparaat

De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het 
apparaat dichter bij dit product of verwijder 
eventuele obstakels tussen beide.

Kan geen verbinding maken met het apparaat
De Bluetooth-functie van het apparaat is niet 
ingeschakeld. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het apparaat voor 
informatie over het inschakelen van de functie.
Dit product is al verbonden met een ander 
Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat 
en probeer het dan opnieuw.

Het gekoppelde apparaat maakt verbinding 
en verbreekt de verbinding voortdurend

De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het 
apparaat dichter bij dit product of verwijder 
eventuele obstakels tussen beide.
Bij sommige apparaten kan de 
Bluetooth-verbinding automatisch worden 
uitgeschakeld als energiebesparende functie. 
Dit duidt niet op een defect aan dit product.

NL



Kennisgeving13
Verklaring van 
conformiteit

Zorg voor het milieu
HandelsmerkVerwijdering van uw oude product en batterij

Uw product is ontworpen en vervaardigd met 
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit 
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het 
product onder de Europese Richtlijn 
2012/19/EU valt.

Dit symbool betekent dat het product batterijen 
bevat die onder de Europese Richtlijn 
2013/56/EU vallen en niet met het normale 
huishoudelijke afval mogen worden 
weggegooid.
Informeer u over het plaatselijke systeem voor 
gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische producten en batterijen. Volg de 
lokale regels en gooi het product en de 
batterijen nooit weg met het normale 
huishoudelijke afval.
Een correcte verwijdering van oude producten 
en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijderen van de wegwerpbatterijen

Milieu-informatie

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen, 
zie het hoofdstuk over het installeren van 
batterijen.

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij 
hebben getracht de verpakking gemakkelijk te 
scheiden in drie materialen: karton (doos), 
piepschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, 
beschermende schuimfolie). Uw systeem bestaat 
uit materialen die gerecycleerd en hergebruikt 
kunnen worden indien ze door een 
gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. 
Neem de plaatselijke voorschriften in acht met 
betrekking tot de verwijdering van 
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude 
apparatuur.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn 
gedeponeerde handelsmerken in eigendom van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze 
merken door MMD Hong Kong Holding Limited 
gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken 
en handelsnamen zijn eigendom van hun 
respectievelijke eigenaars.

Dit is een KLASSE Il apparaat met dubbele 
isolatie, en zonder randaarde.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die 
niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD 
Hong Kong Holding Limited kunnen de 
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat 
te bedienen ongeldig maken.
Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten 
van de Europese gemeenschap.
Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding 
Limited dat het product in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK 
Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
U kunt de conformiteitsverklaring vinden op 
www.philips.com/support.

NL
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Modelo: PVX931 

08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
“Este produto contém a placa PVX931código de homologação
08790-21-10947”


