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Important1

Siguranță

Atenție

Cunoașteți aceste simboluri de 
siguranță

Acest „fulger” indică faptul că materialul neizolat 
din unitatea dumneavoastră poate provoca un șoc 
electric. Pentru siguranța tuturor celor din casa 
dumneavoastră, vă rugăm să nu îndepărtați 
învelișul produsului.
„Semnul exclamării” atrage atenția asupra 
caracteristicilor pentru care ar trebui să citiți cu 
atenție literatura anexată pentru a preveni 
problemele de manipulare și întreținere.
ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau 
electrocutare, acest aparat nu trebuie expus la 
ploaie sau umezeală, iar obiectele pline cu lichide, 
cum ar � vaze, nu trebuie așezate pe acest acesta.
ATENȚIE: Pentru a preveni șocurile electrice, 
potriviți lama lată a ștecherului cu fanta largă, 
introduceți complet.

• Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui 
dispozitiv.

• Nu lubri�ați niciodată nicio parte a acestui 
dispozitiv.

• Nu așezați niciodată acest dispozitiv pe alte 
echipamente electrice.

• Păstrați acest dispozitiv departe de lumina directă 
a soarelui, �ăcări deschise sau căldură.

• Nu priviți niciodată în raza laser din interiorul 
acestui dispozitiv.

• Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la 
cablul de alimentare, la mufă sau la adaptor 
pentru a deconecta acest dispozitiv de la curent.

• Nu utilizați acest aparat lângă apă.
• Instalați în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului.
• Nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar 

� calorifere, registre de căldură, sobe sau alte 
aparate (inclusiv ampli�catoare) care produc 
căldură.

• Protejați cablul de alimentare să nu �e călcat 
sau ciupit, în special la prize, la receptoare 
convenabile și la punctul în care iese din 
aparat.

• Utilizați numai atașamente/accesorii 
speci�cate de producător.

• Utilizați numai cu căruciorul, suportul, 
trepiedul, suportul sau masa speci�cate de 
producător sau vândute împreună cu aparatul.

• Când se folosește un cărucior, utilizați-l cu 
precauție atunci când mutați combinația 
cărucior/aparat pentru a evita rănirea prin 
răsturnare.

• Deconectați acest aparat din priză în timpul 
furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este 
utilizat pentru perioade lungi de timp.

• Toate lucrările de întreținere se adresează 
personalului de service cali�cat. Serviciul este 
necesar atunci când aparatul a fost deteriorat 
în vreun fel, cum ar � cablul de alimentare sau 
ștecherul, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte 
în aparat, a fost expus la ploaie sau umezeală, 
nu funcționează normal sau a fost abandonat.

• Atenție la utilizarea bateriei―Pentru a preveni 
scurgerea bateriei care poate duce la vătămări 
corporale, daune materiale sau deteriorarea 
telecomenzii:

• Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, 
cum ar � soarele, focul sau altele asemenea.

• Aparatul nu trebuie expus la picurare sau 
stropire.

• Nu așezați nicio sursă de pericol pe aparat (de 
exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări 
aprinse).

• În cazul în care ștecherul de la rețea sau un 
cuplaj al aparatului este utilizat ca dispozitiv 
de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor 
de folosit.

• Instalați corect bateria, + și - , așa cum 
sunt marcate pe telecomandă.

• Nu amestecați baterii (vechi cu noi sau 
carbon cu alcaline etc.).

• Scoateți bateria când telecomanda nu 
este utilizată o perioadă lungă de timp.
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Atenție Notă

Siguranța auditivă
Informații FCC

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

Ascultați la un volum moderat

Pentru a stabili un nivel sigur al volumului

Ascultați pentru perioade rezonabile de 
timp

NOTE: Acest echipament a fost testat și s-a 
constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv 
digital de Clasa B, în conformitate cu Partea a XV-a 
din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute 
pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva 
interferențelor dăunătoare într-o instalație 
rezidențială. Acest echipament generează, 
utilizează și poate radia energie de frecvență radio 
și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate 
cu instrucțiunile, poate provoca interferențe 
dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, 
nu există nicio garanție că interferențele nu vor 
apărea într-o anumită instalație. Dacă acest 
echipament cauzează interferențe dăunătoare 
recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate � 
determinat prin pornirea și pornirea 
echipamentului, utilizatorul este încurajat să 
încerce să corecteze interferența prin una sau mai 
multe dintre următoarele măsuri:

Acest dispozitiv respectă Partea a XV-a din Regulile 
FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două 
condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca 
interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv 
trebuie să accepte orice interferență primită, 
inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare 
nedorită.

Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare 
scutite de licență care respectă RSS-urile scutite de 
licență ale Inovație, Știință și Dezvoltare Economică 
Canada. Funcționarea este supusă următoarelor 
două condiții:
1. Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace 
interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice 
interferență, inclusiv interferența care poate cauza 
funcționarea nedorită a dispozitivului.

•  Plăcuța de identi�care este situată pe partea din 
spate a unității.• Utilizarea comenzilor, ajustărilor sau efectuarea 

altor proceduri decât cele descrise aici poate 
duce la expunerea periculoasă la laser sau la alte 
operațiuni nesigure.

• Folosirea căștilor la un volum ridicat vă 
poate afecta auzul. Acest produs poate 
produce sunete în game de decibeli care pot 
provoca pierderea auzului pentru o 
persoană normală, chiar și pentru 
expunerea mai mică de un minut. Gamele 
mai mari de decibeli sunt oferite pentru cei 
care au suferit deja o pierdere a auzului.

• Sunetul poate � înșelător. În timp, „nivelul 
de confort” auditiv se adaptează la volume 
mai mari de sunet. Deci, după o ascultare 
prelungită, ceea ce sună „normal” poate � 
de fapt tare și dăunător auzului. Pentru a 
evita acest lucru, setați volumul la un nivel 
sigur înainte ca auzul să se adapteze și 
lăsați-l acolo.

• Setați controlul volumului la un nivel scăzut.
• Creșteți încet sunetul până când îl puteți auzi 

confortabil și clar, fără distorsiuni.

• Reorientați sau mutați antena de recepție.
• Măriți distanța dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză de pe un 

circuit diferit de cel la care este conectat 
receptorul.

• Consultați distribuitorul sau un 
difuzor/tehnician TV cu experiență pentru 
ajutor.

• Expunerea prelungită la sunet, chiar și la 
niveluri în mod normal sigure, poate provoca, 
de asemenea, pierderea auzului.

• Asigurați-vă că utilizați echipamentul în mod 
rezonabil și luați pauzele necesare.

• Ascultați la un volum rezonabil pentru 
perioade rezonabile de timp.

• Aveți grijă să nu reglați volumul pe măsură ce 
auzul se adaptează.

• Nu măriți volumul atât de mare încât să nu 
auziți ce este în jur.

• Trebuie să �ți precaut sau să întrerupeți 
temporar utilizarea în situații potențial 
periculoase.

Asigurați-vă că respectați următoarele 
instrucțiuni atunci când utilizați căștile
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2 Difuzorul 
dumneavoastră de 
petrecere

Ce e in cutie
Veri�cați și identi�cați conținutul pachetului dumneavoastră:

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! 
Pentru a bene�cia pe deplin de asistența oferită de 
Philips, înregistrați-vă produsul la 
www.philips.com/support.

• Unitatea principală
• Cablu de alimentare c.a.
• Ghid de inițiere rapidă
• Foaie de siguranță
• Garanție
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Prezentare generală a 
unității
Panou superior:

1  USB play (Redare USB)
2  Guitar in (Intrare chitară)
3  Mic in (Intrare microfon)
4  Guitar vol (Volum chitară)
5  Mic vol (Volum microfon)
6  Echo (Ecou)
7  Vocal fader (Atenuator voce)
8  Volum +
9  Mute (Mut)
10 Anterior
11 În așteptare (indicator roșu)

12 Volum -
13 Indicator nivel baterie
14 Redare/Pauză
15 Bluetooth (indicator albastru)
16 Următor
17 Light (Lumină)
18 Voice changer (Schimbător de voce)
19 Bass (Bas)
20 Treble (Înalte)
21 Line out (Ieșire linie)
22 Line in (Intrare linie)

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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Prezentare generală a 
unității

Redare de bază

Panoul din spate:

1

2

1 Cărucior
2 Priză alimentare c.a.

• Apăsați și mențineți apăsat timp de 
3 secunde pentru a porni/opri 
unitatea.

• Apăsați pentru a veri�ca nivelul 
bateriei în starea de pornire.

• Apăsați în mod repetat pentru a 
comuta între activare/dezactivare 
atenuator voce.

• Rotiți butonul Bass pentru a regla 
nivelul basului.

• Rotiți butonul Treble pentru a regla 
nivelul înaltelor.

• Apăsați în mod repetat pentru a 
comuta între tonurile vocale: voce 
1/voce 2/voce 3/voce 4/voce oprită.

• Apăsați pentru a trece la piesa 
următoare.

• Apăsați pentru a reveni la piesa 
anterioară.

• Apăsați pentru a crește volumul.

• Apăsați pentru a întrerupe 
temporar o redare; apăsați-l din 
nou pentru a relua redarea.

• Comutați la activare/dezactivare 
sunet.

• Rotiți pentru a regla volumul 
microfonului.

• Rotiți pentru a regla ecoul 
microfonului.

• Apăsați pentru a reduce volumul.

Apăsați pentru a intra în modul 
Bluetooth.
Apăsați lung pentru a deconecta 
conexiunea Bluetooth.

• Apăsați în mod repetat pentru a 
comuta modul de iluminare al luminii 
difuzorului.
Apăsați și mențineți apăsat pentru a 
porni/opri lumina stroboscopică.
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Atenție

Atenție

Notă

Începe3

Model Nr.
Serie Nr.

• Introduceți un dispozitiv de 
stocare USB pentru redarea 
audio.

• Rotiți butonul Guitar vol pentru 
a regla volumul chitarei (dacă 
este conectată).

• Intrare microfon.

• Intrare chitară.

• Conectați un dispozitiv extern 
prin mufa Line in pentru a reda 
audio.

• Ieșiți audio către un dispozitiv 
extern prin mufa de Line out.

• Utilizarea comenzilor, ajustărilor sau efectuarea 
altor proceduri decât celor descrise aici poate 
duce la expunerea periculoasă la laser sau la alte 
operațiuni nesigure.

• Înainte de a vă conecta la sursa de curent 
alternativ, asigurați-vă că ați �nalizat toate 
celelalte conexiuni.

• Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că 
tensiunea de alimentare corespunde tensiunii 
imprimate pe spatele sau pe partea inferioară a 
produsului.

• Pericol de electrocutare! Când deconectați cablul 
de alimentare, trageți întotdeauna ștecherul din 
priză. Nu trageți niciodată de cablu.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din 
acest capitol.
Dacă contactați Philips, vi se va cere modelul și 
numărul de serie al acestui aparat. Numărul 
modelului și numărul de serie se a�ă pe spatele 
aparatului. Scrieți numerele aici:

Conectați cablul de alimentare de curent alternativ 
la priza de intrare de curent alternativ de pe 
panoul din spate al unității.
Apoi conectați celălalt capăt al cablului de 
alimentare de curent alternativ la o priză.

Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher 
variază în funcție de regiune.

Conectarea la alimentare
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Pornire

Reglajul basului și a înaltelor

Notă

Apăsați

20%

100%

50%

80%

100%

15 secunde

20%

Baterie 
descărcată:

50%

80%

100%

• Conectați cablul de alimentare c.a. pentru a 
încărca bateria încorporată. Indicatoarele 
bateriei clipesc în moduri diferite pentru a 
indica starea de încărcare.

• Difuzorul este proiectat cu o funcție 
inteligentă de veri�care a bateriei pentru 
confortul dumneavoastră.

• Apăsați butonul        pentru a a�șa nivelul 
actual al bateriei pe indicatoarele LED ale 
unității în modul pornire în timp ce 
unitatea nu este încărcată.

• Difuzorul de petrecere va intra întotdeauna în modul 
de asociere Bluetooth de �ecare dată când îl porniți.

Rotiți butonul Bass pentru a regla nivelul basului. 
Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește 
nivelul basului și rotiți în sens invers acelor de 
ceasornic pentru a îl reduce. Rotiți butonul Treble 
pentru a regla nivelul înaltelor. Rotiți în sensul acelor 
de ceasornic pentru a crește nivelul și rotiți în sens 
invers acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul.

4 LED-uri albe aprinse=aprox. 100% încărcat
3 LED-uri albe aprinse =aprox. 80% încărcat
2 LED-uri albe aprinse =aprox. 50% încărcat
1 LED-uri albe aprinse=aprox. 20% încărcat

(indicând că este necesară încărcarea)
Notă: Când nivelul bateriei este scăzut, toate 
indicatoarele LED ale bateriei vor licării 
simultan și se va auzi un ton de avertizare.

Notă: Cele patru indicatoare de pe unitate se vor 
stinge în 15 secunde după ce bateria este complet 
încărcată.

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde 
pentru a porni/dezactiva difuzorul pentru 
petrecere.

Încărcarea bateriei 
încorporate
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Note

4 5

Conectarea unui dispozitiv

1

2 Stroboscop
3 secunde

• Înainte de a asocia un dispozitiv cu acest produs, 
citiți manualul de utilizare al acestuia pentru 
compatibilitatea Bluetooth.

• Produsul poate memora maximum opt 
dispozitive asociate. Al nouălea dispozitiv asociat 
îl va înlocui pe primul.

• Orice obstacol între acest produs și un dispozitiv 
Bluetooth poate reduce distanța de operare. 
Țineți departe de orice alt dispozitiv electronic 
care poate provoca interferențe.

• Distanța de operare dintre acest produs și un 
dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri 
(30 de picioare).

Produsul poate transmite în �ux muzică de pe 
dispozitivul dumneavoastră Bluetooth la sistem 
prin Bluetooth.

1. În modul pornire, apăsați butonul Light în 
mod repetat pentru a comuta între 
diferitele moduri de iluminare a luminii 
difuzorului.

2. În modul pornire, apăsați și mențineți 
apăsat butonul Light timp de 3 secunde 
pentru a porni/opri lumina stroboscopică.

1. Apăsați și mențineți butonul       timp de 3 
secunde pentru a porni difuzorul de 
petrecere. Unitatea intră automat în modul 
de asociere Bluetooth și iluminarea de fundal 
albastră a butonului      și lumina albastră a 
difuzorului clipește pentru a vă aminti să vă 
conectați cu un dispozitiv Bluetooth.

1. Când difuzorul de petrecere folosește ca sursă 
USB-ul sau Intrare linie, apăsați scurt butonul   
pentru a comuta la sursa Bluetooth și a intra în 
modul de asociere. Lumina albastră de fundal a 
butonului     și lumina albastră a difuzorului 
clipesc pentru a vă aminti să vă conectați cu un 
dispozitiv Bluetooth.

2. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, 
activați Bluetooth și căutați dispozitive 
Bluetooth care pot � asociate.

3. Selectați [Philips TAX5206] a�șat pe dispozitivul 
dumneavoastră pentru asociere. După 
conectarea reușită, lumina de fundal albastră a 
butonului     rămâne aprinsă.

Pornire/oprire lumină 
decorativă

Conectarea automată a 
unui dispozitiv

Conectarea manuală a 
unui dispozitiv

Schimbare efect 
lumină

Redare audio prin 
Bluetooth

Modul lumină 
1

Modul lumină 
2

Modul lumină 
3

Modul lumină 
4

Lumină închisă

Pornire/ 
Oprire

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light
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Deconectarea un 
dispozitiv

Notă

Note

6

1

2

Note
• Înainte de a conecta un alt dispozitiv Bluetooth, 

deconectați mai întâi dispozitivul actual.

• Când dispozitivul Bluetooth depășește distanța 
Bluetooth validă, unitatea se va deconecta 
automat de la dispozitiv.

• Apăsați și mențineți butonul      de pe unitate 
timp de 8 secunde pentru a deconecta 
dispozitivul actual și a șterge informațiile de 
asociere Bluetooth.

• Trebuie să reintroduceți mufa USB în slot dacă 
doriți să comutați înapoi la USB de la alte surse.

• Asigurați-vă că dispozitivul USB conține conținut 
audio care poate � redat în formate acceptate. 
Formate acceptate: MP3, WAV, WMA, FLAC. 
Sunetul în format FLAC acceptă doar o rată de 16 
biți și o rată de cod de 1M.
Unitatea acceptă maxim 128G USB și format de 
�șier FAT16/FAT32/exFAT.

• Dacă dispozitivul USB nu este recunoscut, nu 
poate � citit sau conținutul audio din USB nu este 
redat, difuzorul de petrecere va � comutat 
automat la sursa Bluetooth.

2. Pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, 
activați Bluetooth și căutați dispozitive 
Bluetooth care pot � asociate.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul      timp de 
3 secunde pentru a porni difuzorul pentru 
petrecere și apoi veți auzi un ton.

2. Introduceți mufa USB a dispozitivului în slotul 
USB.

4. Redarea melodiilor se face automat.

3. Lumina de fundal albastră a butonului      se va 
stinge, iar difuzorul de petrecere va � comutat 
automat pe sursa USB.

3. Selectați [Philips TAX5206] a�șat pe 
dispozitivul dumneavoastră pentru asociere. 
După conectarea reușită, lumina de fundal 
albastră a butonului     rămâne aprinsă.

Redarea de pe un 
dispozitiv de stocare USB

Redare audio prin USB

Apăsați și mențineți butonul     butonul de 
pe difuzorul pentru petrecere timp de 3 
secunde pentru a vă deconecta de la 
dispozitivul curent.

Lumina albastră de fundal a      butonului 
și lumina albastră a difuzorului clipesc 
pentru a vă aminti să vă conectați la un 
dispozitiv Bluetooth.
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Reglaj volumul

Formate MP3 acceptate

Controlul redării

Buton Acțiune

7

Ascultarea unui dispozitiv 
extern

Redarea de pe un player MP3

Ieșire linie

Notă

Mufa Line in de pe produs.
Mufa pentru căști de pe playerul MP3.

• Trebuie să reintroduceți cablul de intrare audio în 
mufa Line in dacă doriți să comutați înapoi la 
Intrare linie de la alte surse.

În modul USB, urmați instrucțiunile de mai jos 
pentru a controla redarea.

Cu acest produs, puteți asculta un dispozitiv 
audio extern, cum ar � un player MP3.

În timpul redării, apăsați butonul +/- de pe 
difuzorul de petrecere pentru a crește sau a 
reduce volumul.
Lumina verde a difuzorului se va schimba în 
consecință pentru a indica reglarea volumului.

Această unitate are o mufă de Line out. Puteți 
scoate semnale audio stereo analogice către 
dispozitive externe, cum ar � un difuzor activ. 
Conectați un cablu audio (nu este furnizat) la 
mufa de Line out de pe panoul superior al 
unității și la mufa de intrare de linie a 
dispozitivului extern, iar unitatea va scoate 
automat audio către dispozitivul extern.

Dispozitive USB compatibile:
• Memorie �ash USB (USB 2.0)
• Redare �ash USB (USB 2.0)
• Carduri de memorie (necesită un cititor de 

carduri suplimentar pentru a funcționa cu 
această unitate)

Formate acceptate:
•  Format de �șier USB sau de memorie: FAT16, 

FAT32, exFAT (dimensiunea sectorului: 512 biți)
•  Format audio: MP3, WAV, WMA, FLAC.
•  Imbricare în maximum 8 niveluri
•  Suport maxim 128G USB

•  Număr maxim de titluri: 999 (în funcție de 
lungimea numelui �șierului)

•  Număr maxim de albume: 64
•  Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 

44,10 kHz, 48 kHz
•  Rate de biți acceptate: 32-384 (kbps) rate de 

biți variabile

Apăsați pentru a trece la piesa 
anterioară sau următoare.

Măriți/scădeți volumul.
Apăsați pentru a întrerupe sau a relua 
redarea.

1. Apăsați și mențineți butonul        timp de 3 
secunde pentru a porni difuzorul pentru 
petrecere și apoi veți auzi un ton.

2. Conectați un cablu de intrare audio (nu este 
furnizat) cu un conector de 3,50 mm la ambele 
capete la:

3. Butonul albastru de iluminare de fundal     se va 
stinge și difuzorul de petrecere va � comutat 
automat la sursa Intrare linie.

4. Redați audio playerul MP3 (consultați manualul 
de utilizare al acestuia).

Informații despre redarea 
USB

Redare audio prin 
Intrare linie

Line in



Intrare chitară98
Reglarea volumului 
microfonului

Reglarea volumului 
chitării

Reglarea ecoului

Atenuator voce

Schimbare voce

1

2

6,30 mm
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Conectați un microfon (nu este furnizat) la mufa 
Mic in a unității și reglați volumul microfonului 
rotind butonul Mic vol.
Acum, bucurați-vă cântând karaoke!

Puteți conecta o chitară la acest difuzor de 
petrecere direct prin mufa Guitar in de pe panoul 
superior.
1  Utilizați un conector de chitară de 6,30 mm 

(1/4 inci) (nu este furnizat) pentru a vă conecta 
chitara la mufa de Guitar in.

2  Volumul chitarei conectate poate � controlat 
de butonul Guitar vol de pe panoul superior.

Reglați nivelul ecoului microfonului la nivelul 
dorit, rotind butonul Echo de pe panoul superior.

Apăsați butonul Vocal fader de pe panoul 
superior pentru a comuta între activat/dezactivat.

Apăsați butonul Voice changer de pe panou 
pentru a comuta între diferite tonuri de voce: 
voce1/voce2/voce 3/voce 4/voce oprită.

Cântare la microfon

Guitar in

Guitar vol



Notă

Încărcare USB10
Încărcarea unui dispozitiv 
extern
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• Încărcarea USB acceptă numai încărcarea externă 
de 5 V/1 A. Nu acceptă încărcarea dispozitivelor 
cu curent de încărcare mai mare, cum ar � iPad-ul 
etc.

Cu acest difuzor de petrecere, vă puteți încărca 
dispozitivele externe, cum ar � telefonul mobil.
1  Conectați-vă telefonul mobil la difuzorul de 

petrecere printr-un cablu USB (nu este furnizat).
2  Conectați difuzorul de petrecere la alimentare.

Odată ce telefonul mobil este recunoscut, începe 
încărcarea.

5 V     1 A



      

Informații despre produs11
Speci�cații Întreținere

Greutate
Unitate principală 10,52 kg

Dimensiuni
Unitate principală (l x Î x L) 309 x 700 x 322 mm

Informații generale
Alimentare c.a. 100-240 V ~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Capacitate baterie

Baterie

Versiune Bluetooth

Bandă frecvențe 
Bluetooth

Distanță Bluetooth 

Bluetooth
V5.0

10 m (spațiu deschis)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
Bandă ISM

Versiune USB

USB
2.0 viteza maximă

5 V/1 ASuport încărcare

Impedanță difuzor

Sensitivitate

Difuzor
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

Putere ieșire c.a. (RMS)

Puterea ieșire baterie

Răspuns frecvență

Raportul semnal-zgomot

Distorsiune armonică totală

30 W

160 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

Putere ieșire c.a. (maxim) 

Ampli�cator Curățare carcasă

≤ 10 %

RO14

• Utilizați o cârpă moale, ușor umezită cu o 
soluție de detergent slab.
Nu utilizați o soluție care conține alcool, 
spirt, amoniac sau substanțe abrazive.

Format �ux: SBC, �ux muzical (A2DP),
Redare/control volum: AVRCP
Suport multipunct (pereche multiplă).

Încorporată, reîncărcabilă 
7,40 V/4,400 mAh

Consum în Eco standby



Atenție

12
Despre dispozitivul 
Bluetooth

Fără alimentare

Fără sunet

Niciun răspuns din partea unității

Dispozitivul USB nu este acceptat

Nu se pot a�șa unele �șiere de pe 
dispozitivul USB

Nu se poate conecta cu dispozitivul

15RO

• Nu îndepărtați niciodată carcasa acestei unități.

Pentru a menține valabilitatea garanției, nu 
încercați niciodată să reparați singur sistemul.
Dacă întâmpinați probleme când utilizați această 
unitate, veri�cați următoarele puncte înainte de a 
chema service-ul. Dacă problema rămâne 
nerezolvată, accesați site-ul web Philips
(www.philips.com/support).
Când contactați Philips, asigurați-vă că unitatea 
dumneavoastră este în apropiere și că numărul 
modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Calitatea audio este slabă după conectarea 
cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

Dispozitivul asociat se conectează și se 
deconectează în mod constant

Depanare

• Asigurați-vă că ștecherul de alimentare la 
curent alternativ al unității este conectat 
corect.

• Asigurați-vă că există curent la priza de 
curent alternativ.

• Pentru a economisi energie, unitatea trece 
automat în standby la 15 minute după ce o 
redare ajunge la sfârșit și nu este utilizat 
niciun control.

• Numărul de îmbricări sau �șiere din 
dispozitivul USB a depășit o anumită limită. 
Acest fenomen nu este o defecțiune.

• Formatele acestor �șiere nu sunt 
acceptate.

• Dispozitivul USB este incompatibil cu 
unitatea. Încercați altul.

• Reglați volumul.

• Deconectați și reconectați ștecherul de 
curent alternativ, apoi porniți din nou 
unitatea.

• Recepția Bluetooth este slabă. Mutați 
dispozitivul mai aproape de acest produs 
sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

• Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este 
activată. Consultați manualul de utilizare 
al dispozitivului pentru a a�a cum să 
activați funcția.

• Acest produs este deja conectat la un alt 
dispozitiv compatibil Bluetooth. 
Deconectați dispozitivul respectiv și apoi 
încercați din nou.

• Recepția Bluetooth este slabă. Mutați 
dispozitivul mai aproape de aceasta.

• Pentru unele dispozitive, conexiunea 
Bluetooth poate � dezactivată automat ca 
o funcție de economisire a energiei. Acest 
lucru nu indică nicio defecțiune a acestui 
produs.



Înștiințare13
Declarație de conformitate

Grija pentru mediu
Notă privind mărcile 
comerciale

Produsul dumneavoastră este proiectat și 
fabricat cu materiale și componente de înaltă 
calitate care pot � reciclate și reutilizate.

Acest simbol de pe un produs înseamnă 
că produsul este reglementat de 
Directiva Europeană 2012/19/EU.

Acest simbol înseamnă că produsul conține 
baterii acoperite de Directiva Europeană 
2013/56/EU care nu pot � aruncate împreună 
cu deșeurile menajere normale.
Informați-vă despre sistemul local de 
colectare separată pentru produse electrice și 
electronice și baterii. Respectați regulile locale 
și nu aruncați niciodată produsul și bateriile 
împreună cu deșeurile menajere normale.
Eliminarea corectă a produselor și bateriilor 
vechi ajută la prevenirea consecințelor 
negative asupra mediului și sănătății umane.

Scoaterea bateriilor de unică folosință

Informații de mediu

Pentru a scoate bateriile de unică folosință, 
consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am 
încercat să facem ca ambalajul să �e ușor de 
separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de 
polistiren (tampon) și polietilenă (pungi, folie de 
spumă de protecție). Sistemul dumneavoastră 
este format din materiale care pot � reciclate și 
refolosite dacă sunt dezasamblate de către o 
societate specializată. Vă rugăm să respectați 
reglementările locale cu privire la eliminarea 
materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a 
echipamentelor vechi.

Marca și sigla Bluetooth® sunt mărci 
comerciale înregistrate deținute de 
Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor 
mărci de către MMD Hong Kong Holding 
Limited este sub licență. Alte mărci 
comerciale și nume comerciale aparțin 
deținătorilor respectivi.

Acesta este un aparat din CLASA Il cu 
izolație dublă și fără împământare de 
protecție.

RO16

Orice schimbări sau modi�cări aduse acestui 
dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de 
MMD Hong Kong Holding Limited pot anula 
autoritatea utilizatorului de a utiliza 
echipamentul.
Acest produs respectă cerințele privind 
interferențele radio ale comunității europene. 
Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited 
declară că produsul este în conformitate cu 
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante 
ale RED Directive 2014/53/EU și ale UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Puteți 
găsi Declarația de conformitate pe 
www.philips.com/support.

Aruncarea vechiului produs și a bateriei



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”
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Philips și emblema Shield Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și 
sunt utilizate sub licență. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea 
MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre a�liații săi, iar MMD Hong Kong Holding 
Limited este garantul în legătură cu acest produs.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Speci�cațiile pot � 
modi�cate fără noti�care.
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