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Limpe o aparelho com panos suaves e •
húmidos. Nunca utilize substâncias como 
álcool, substâncias químicas ou detergentes 
domésticos no aparelho.

Reconheça estes símbolos de segurança

O símbolo com a forma de raio indica a 
existência de material não isolado no interior 
da unidade que pode causar choques eléctricos. 
Para a segurança de todas as pessoas da sua 
casa, não retire o revestimento do aparelho. 
O “ponto de exclamação” chama a atenção 
para funcionalidades acerca das quais deve ler 
atentamente a documentação fornecida de 
modo a evitar problemas de funcionamento e 
manutenção. 
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou 
choque eléctrico, este aparelho não deve ser 
exposto a chuva ou humidade nem deve ser 
colocado junto a objectos com água (como 
vasos). 
ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, 
faça corresponder o perno maior da fi cha ao 
orifício maior da tomada e introduza a fi cha por 
completo na tomada. 
Norge
Typeskilt fi nnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

1 Importante

Segurança

Leia e compreenda todas as instruções •
antes de utilizar o aparelho. No caso de 
danos por incumprimento das instruções, a 
garantia não se aplicará.
Nunca insira objectos nas ranhuras de •
ventilação ou em outras aberturas do 
aparelho.
Nunca retire o revestimento deste •
aparelho. 
Coloque o aparelho numa superfície plana, •
estável e dura.
Coloque o aparelho num local com •
ventilação adequada para evitar o 
sobreaquecimento do seu sistema. Deixe 
pelo menos 10 cm de distância atrás e 
por cima da unidade e 5 cm de ambos os 
lados.
Não devem ser colocados obstáculos •
à ventilação, cobrindo os orifícios de 
ventilação com objectos como jornais, 
toalhas, cortinas, etc.
O aparelho não deve ser exposto a gotas •
ou salpicos.
Nunca exponha o aparelho a luz solar •
directa, fontes de chamas sem protecção 
ou fontes de calor.
Garanta o acesso fácil ao cabo ou •
tomada de alimentação ou ao adaptador 
de corrente para que possa desligar o 
aparelho da corrente.
Utilize apenas o hardware de montagem •
fornecido para uma instalação segura e 
fi ável.
A montagem na parede do aparelho •
deve ser realizada apenas por pessoal 
qualifi cado. Monte o aparelho apenas num 
suporte de parede apropriado e numa 
parede que possa aguentar com segurança 
o peso do aparelho. A montagem indevida 
em parede pode resultar em ferimentos 
ou danos graves. 
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Nunca elimine o seu produto com o lixo 
doméstico comum. Informe-se acerca do 
sistema de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta 
do seu produto antigo evita potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para 
a saúde pública.
O seu produto funciona com pilhas abrangidas 
pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que 
não podem ser eliminadas com os resíduos 
domésticos comuns. 
Quando vir o símbolo do latão cruzado com 
o símbolo químico ‘Pb’, signifi ca que as baterias 
cumprem os requisitos defi nidos pela directiva 
no que respeita ao chumbo:

Informe-se acerca das regras locais quanto 
à recolha selectiva de baterias. A correcta 
eliminação das baterias ajuda a evitar 
consequências potencialmente negativas para o 
ambiente e a saúde humana.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Defi nition 
Multimedia Interface são marcas comerciais 
registadas da HDMI licensing LLC.  

Aviso

Este produto cumpre os requisitos de 
interferências de rádio da União Europeia.
Este produto cumpre os requisitos das 
seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC 
+ 2006/95/EC

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. 
We have tried to make the packaging easy to 
separate into three materials: cardboard (box), 
polystyrene foam (buffer) and polyethylene 
(bags, protective foam sheet.) 
Your system consists of materials which can 
be recycled and reused if disassembled by 
a specialized company. Please observe the 
local regulations regarding the disposal of 
packaging materials, exhausted batteries and old 
equipment.

O produto foi concebido e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo 
com um traço por cima constar de um produto, 
signifi ca que esse produto está abrangido pela 
Directiva Europeia 2002/96/CE:
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A realização de cópias não autorizadas de 
material protegido contra cópia, incluindo 
programas informáticos, fi cheiros, difusões e 
gravações de som, pode constituir uma violação 
dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa 
criminal. Este equipamento não deve utilizado 
para tais fi ns. 

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby” e o símbolo com o duplo D são 
marcas comerciais registadas da Dolby 
Laboratories.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e o símbolo com o duplo D 
são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
Outras marcas e nomes comerciais são 
propriedade dos respectivos proprietários. 
Este aparelho contém esta etiqueta:

Nota

A placa de sinalética encontra-se na parte posterior •
do aparelho.
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2 O seu sistema 
de cinema em 
casa

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à 
Philips! Para tirar máximo partido da assistência 
oferecida pela Philips, registe o seu produto em: 
www.Philips.com/welcome.

Introdução

Com o sistema de cinema em casa pode 
Obter um excelente desempenho sonoro •
enquanto vê televisão, DVDs, ouve música, 
ou joga jogos.
Desfrutar de música MP3/WMA •
directamente do seu dispositivo USB 
portátil.
Desfrutar de desempenho de alta •
defi nição de dispositivos HDMI (High 
Defi nition Multimedia Interface) como 
leitores de Blu-ray Disc, receptores digitais, 
consolas de jogos, entre outros.

Conteúdo da embalagem

Verifi que e identifi que o conteúdo da 
embalagem:

Unidade principal•
Altifalantes (x 2)•
Subwoofer digital•
Telecomando (com bateria)•
Suporte para mesa•
Suporte para montagem em parede e •
parafusos (x4)
Cabo AV •
Cabo coaxial•
Cabo comutador AV•
Cabo comutador SCART•
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e POWER 
Ligue a unidade, active o modo •
standby ou altere para o modo de 
Poupança de energia.

f USB DIRECT 
Tomada para um dispositivo de •
armazenamento USB.

g  PRESET
Saltar para a faixa anterior/seguinte do •
dispositivo USB.

Descrição da unidade 
principal

a SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, 
MUSIC)

Selecciona um efeito de som.•

b Sensor IV

c Visor
Mostrar o estado actual.•

d AV FRONT  / MP3 LINK 
Entradas AV no painel frontal.•
Tomada para um dispositivo de áudio •
externo.

c g he id fa b

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

j k l m o q tn p r s
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Descrição do telecomando

a
Ligue a unidade, active o modo •
standby ou altere para o modo de 
Poupança de energia.

y

p

r

s

u

v

q

o

t

w

x

c

d

e

f

h

j

k

m

n

b

a

i

l

g

h - VOL + 
Ajustar o volume.•
Acertar a hora.•

i SOURCE
Seleccionar uma fonte.•

j PRESS
Desprende altifalantes da unidade •
principal.

k DC IN 
Tomada de alimentação.•

l SUBWOOFER OUT 
Saída do subwoofer.•

m DIGITAL IN  - OPTICAL 
Tomada de entrada de áudio óptico.•

n DIGITAL IN  - COAXIAL 
Entrada de áudio coaxial.•

o VIDEO OUT 
Saída para vídeo composto.•

p HDMI IN 1 
Entrada HDMI.•

q AV1 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
Entradas AV.•

r HDMI IN 2 
Entrada HDMI.•

s HDMI OUT 
Saída HDMI.•

t AV2 IN  ( VIDEO ,AUDIO L/R )
Entradas AV.•
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n AUDIO SYNC 
Sincronizar áudio e vídeo.•

o SUBW. VOL 
Ajustar o volume do subwoofer•

p MUTE
Cortar o som.•

q TIMER
Defi nir o despertador.•

r PROGRAM 
Programar as faixas num dispositivo •
USB.

s REPEAT 
Seleccionar um modo de repetição •
para o dispositivo USB ligado.

t DISPLAY 
Seleccionar informação do visor •
durante a reprodução.

u CLOCK
Confi gurar o relógio.•
Ver o relógio.•

v MOVIE SOUND 
Seleccionar uma defi nição de som •
para fi lme.

w
Parar a reprodução•

x AV 
Seleccionar fonte AV.•

y USB
Seleccionar a fonte USB.•

b HDMI
Seleccionar uma fonte de entrada de •
áudio HDMI.

c OPT
Selecciona a fonte de entrada de •
áudio óptico..

d Botões de navegação
• ALB/PRESET/

Saltar para o álbum (pasta) anterior/
seguinte do dispositivo USB.

• / , /
O retrocesso rápido ou o avanço 
rápido numa faixa do dispositivo USB.

•
Iniciar ou fazer uma pausa na 
reprodução de USB.

e COAX 
Seleccionar fonte de entrada de áudio •
coaxial.

f  /
Saltar para a faixa anterior/seguinte do •
dispositivo USB.

g VOL +/- 
Ajustar o volume.•
Acertar a hora.•

h GAME SOUND 
Seleccionar uma defi nição de som •
para jogo.

i MUSIC SOUND 
Seleccionar uma defi nição de •
equalizador.

j DIM
Seleccionar níveis diferentes de brilho •
do visor.

k SETUP
Activar/desactivar o Easylink.•

l SHUF
Reproduzir aleatoriamente faixas do •
dispositivo USB.

m SLEEP
Defi nir o temporizador.•
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3 Repita o passo 2 para afi xar o altifalante 
direito.

Montar o suporte

1 Deslize o suporte para mesa fornecido na 
parte inferior da unidade principal.

3 Introdução

Atenção

A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de •
procedimentos para além dos que são aqui descritos 
pode resultar em exposição perigosa à radiação ou 
funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela 
devida sequência.
Se contactar a Philips, terá de fornecer os 
números de modelo e de série deste aparelho. 
Os números de modelo e de série encontram-
se na parte posterior deste aparelho. Anote os 
números aqui: 
Nº de modelo __________________________ 
Nº de série ___________________________

Montar os altifalantes na 
unidade principal

1 Coloque a unidade principal sobre uma 
superfície suave e plana.

Certifi que-se de que o lado de baixo •
está virado para cima.

2 Prenda o altifalante esquerdo ao lado 
esquerdo da unidade principal.

PT
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Dica

Não necessita de ligar os conectores de vídeo •
amarelos.

Se o seu TV tiver uma entrada SCART, •
ligue o cabo comutador SCART 
fornecido à mesma e à entrada 
VIDEO OUTPUT no sistema.

Se o seu televisor estiver ligado a •
um descodifi cador (para converter 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO OUT

TVL R

Not used

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
SCART IN

Dica

Pode também montar aparelho numa parede.•

Ligar dispositivos AV

Nota

Os tipos de dispositivos e ligações nas instruções •
seguintes servem apenas de referência.
Ao ligar os cabos, certifi que-se de que a cor da fi cha •
corresponde à cor da porta.

Ligar ao TV

Se ligar o sistema de cinema em casa ao seu 
televisor, pode desfrutar de um excelente 
desempenho de som enquanto vê televisão.

1 Se o televisor possuir uma saída digital, 
ligue o cabo coaxial incluído (cor-de-
laranja) entre o televisor e a entrada 
DIGITAL IN - COAXIAL no sistema.

Pode ainda ligar o sistema ao televisor •
através do cabo AV fornecido (ver 
ilustração em baixo).

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

TV
AUDIO OUT
(DIGITAL)
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Ligar a consola de jogos

Se ligar a sua consola de jogos e o televisor ao 
sistema de cinema em casa, pode desfrutar de 
um excelente desempenho de som enquanto 
joga.

1 Ligar o sistema ao TV.  (consultar ‘Ligar ao 
TV’ na página  11)

2 Ligue um cabo MP3 Link (não fornecido) 
à entrada  AV FRONT no sistema e à 
entrada  AV OUT na consola de jogos.

sinal analógico em sinal digital), ligue 
o cabo AV fornecido às saídas AV no 
descodifi cador e às entradas  AV1 IN
ou AV2 IN.

Ligar o leitor de DVD

Se ligar o leitor de DVD e o TV ao sistema 
de cinema em casa, pode desfrutar de um 
excelente desempenho de som enquanto vê 
fi lmes em DVD.

a Ligar o sistema ao TV.  (consultar ‘Ligar ao 
TV’ na página 11)

b Ligue o cabo AV fornecido às entradas 
AV1 IN  ou  AV2 IN  no sistema e às 
entradas AV OUT  no leitor de DVD.

Pode ainda ligar o cabo comutador •
AV fornecido à entrada  AV FRONT
primeiro e, em seguida, o ligar o cabo 
AV às saídas AV no leitor de DVD.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

PT
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Ligar dispositivos por ligação HDMI

HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) é 
uma interface digital que suporta transmissão 
de áudio e vídeo num único cabo. Se ligar os 
leitores de DVD compatíveis com HDMI e TV 
ao sistema de cinema em casa, pode ver DVDs 
ou Blu-ray Discs que contenham conteúdo de 
Alta Defi nição (HD). Esta ligação proporciona a 
melhor qualidade de imagem.

Nota

Alguns televisores não suportam transmissão áudio •
HDMI.

1 Ligue um cabo HDMI (não fornecido) à 
entrada  HDMI OUT no leitor de DVD e 
às entradas  HDMI IN 1 ou HDMI IN 2 no 
sistema.

2 Ligue outro cabo HDMI (não fornecido) 
à entrada  HDMI OUT no sistema e à 
entrada  HDMI IN no televisor.

Se o seu televisor tiver apenas uma •
ligação DVI (Digital Visual Interface), 
faça a ligação através de um 
adaptador HDMI/DVI. É necessária 

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

HDMI OUTHDMI IN 2

TV

Pode ligas as saídas AV de uma •
consola de jogos às entradas  AV1 IN
ou AV2 IN no sistema.

Pode ainda ligar o cabo comutador •
AV fornecido à entrada  AV FRONT
primeiro e, em seguida, o ligar o cabo 
AV às saídas AV no leitor de DVD.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R
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Atenção

Risco de danos no produto! Certifi que-se de que a •
tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão 
impressa na parte posterior ou inferior do produto.
Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de •
alimentação CA, puxe sempre a fi cha da tomada. 
Nunca puxe o fi o.

Nota

Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifi que-se •
de concluiu todas as restantes ligações.

1 Ligue uma extremidade do cabo de 
alimentação às entradas  DC IN e 
SUBWOOFER OUT na unidade principal.

2 Ligue a outra extremidade à tomada de 
parede.

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

uma ligação áudio adicional para 
completar esta ligação.

3 Prima  HDMI para seleccionar  HDMI 1 ou 
HDMI 2.

Ligar dispositivos por ligação coaxial

O sistema de cinema em casa é capaz de 
descodifi car sinal de áudio digital. Pode ligar o 
sistema ao seu amplifi cador ou receptor digital.

1 Ligue o cabo coaxial fornecido à 
entrada  COAXIAL no sistema e à saída 
COAXIAL/DIGITAL no dispositivo ligado.

Pode ligar um cabo óptico (não •
fornecido) à entrada  OPTICAL no 
sistema e à saída COAXIAL/DIGITAL 
no dispositivo ligado.

Dica

Pode ligar todos os dispositivos ao sistema de cinema •
em casa ao mesmo tempo.

Ligar à corrente

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

DIGITAL OUT

Amplifier

PT
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Ligar

1 Prima  .
A unidade muda para a última fonte »
seleccionada.

• Para mudar para o modo de standby:

1 Prima  .
  É apresentado o relógio (se tiver sido »
acertado).

O relógio (se tiver sido acertado) é 
apresentado.
• Para mudar para o modo de Poupança 

de energia:

1 Prima   durante 3 segundos.
A retroiluminação do visor desliga-se.»

O indicador azul de Poupança de »
energia acende-se.

Acertar o relógio

1 No modo standby, prima e mantenha sob 
pressão CLOCK para aceder ao modo de 
confi guração do relógio.

O» relógio é apresentado e os dígitos 
das horas começam a piscar.

2 Prima  + VOL - para defi nir as horas.

3 Prima  CLOCK para confi rmar 
Os dígitos dos minutos começam a »
piscar.

Prepare o telecomando

Atenção

Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do •
calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas 
queimando-as.
Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture •
pilhas de marcas ou tipos diferentes.
Risco de danos no produto! Retire as pilhas do •
telecomando quando não o utilizar por longos 
períodos.

Nota

Pilhas de perclorato - poderão aplicar-se requisitos de •
manuseamento especiais. Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

1 Abra o compartimento das pilhas.

2 Introduza 2 AAA pilhas com a polaridade 
correcta (+/-), conforme indicado.

3 Volte a colocar a tampa no 
compartimento.
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4 Prima  + VOL - para defi nir os minutos.

5 Prima  CLOCK para confi rmar a defi nição 
do relógio.

Activar o Easylink

O EasyLink utiliza o protocolo padrão da 
indústria HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) para partilhar funcionalidades 
com todos os equipamentos electrónicos 
equipados com HDMI CEC através de um 
cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados 
se controlem mutuamente com um único 
telecomando.

Nota

O EasyLink (HDMI CEC) só se aplica com •
determinados critérios. Os termos e condições variam 
de acordo com o produto. Consulte o representante 
do produto para obter informações.
A Philips não garante interoperabilidade a 100% com •
todos os dispositivos HDMI CEC.

1 Prima  SETUP durante 3 segundos.
“Easylink On” é apresentado.»

Para desactivar o Easylink, prima e »
mantenha sob pressão SETUP até que 
“Easylink Off ” seja apresentado.

PT
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Repetir

1 Durante a reprodução, prima  REPEAT
repetidamente para seleccionar :
» [REPEAT] (repetir): reproduz a faixa 

actual repetidamente.

» [REPEAT ALL] (repetir todos): 
reproduz todas as faixas 
repetidamente.

2 Para voltar à reprodução normal, prima 
REPEAT até que a função seleccionada 
deixe de ser apresentada.

Reproduzir de forma aleatória

1 Prima  SHUF.
Todas as faixas são reproduzidas »
aleatoriamente.

2 Para voltar à reprodução normal, prima 
SHUF novamente.

Dica

As funções repetir e reprodução aleatória não podem •
ser activadas em simultâneo.

Programar faixas

Pode organizar a ordem de reprodução das 
faixas. Pode armazenar até 20 faixas.

1 No modo de paragem, prima  PROGRAM
para activar o modo de programação.
» [01 P-00] é apresentado.

2 Prima  ALB/PRESET/  para seleccionar o 
álbum onde está localizada a faixa.

3 Prima  /  para seleccionar o número de 
uma faixa a programar e, em seguida, prima 
PROGRAM para confi rmar.
» [P-X] é apresentado, em que “X” é a 

posição actual no programa.

4 Repita os passos 2 a 3 para seleccionar e 
armazenar todas as faixas no programa.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de USB

Nota

• Certifi que-se de que o dispositivo USB contém música 
reproduzível.   (consultar ‘Informação de reprodução 
USB’ na página  21)

1 Abra a tampa do painel frontal.

2 Introduza a fi cha USB de um dispositivo 
USB na tomada .

3 Prima  USB para seleccionar a fonte de 
USB.

É apresentado o número total de »
faixas.

4 Prima  ALB/PRESET/  para seleccionar 
uma pasta.

5 Prima  /  para seleccionar um fi cheiro.

6 Prima   para iniciar a reprodução. 
Durante a reprodução, prima e •
mantenha sob pressão  ou  para 
procura rápida para trás ou para a 
frente.
Prima  •  para pausar ou retomar a 
reprodução.
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5 Prima   para reproduzir todas as faixas 
programadas.

Para apagar o programa, prima •
PROGRAM no modo de paragem.

Reproduzir dispositivos AV 
ligados

Nota

• Certifi que-se de que estabeleceu as ligações AV 
necessárias.  (consultar ‘Ligar dispositivos AV’ na página 
11)

1 Prima  AV, HDMI ou COAX / OPT para 
seleccionar uma fonte AV.

PT
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• [ACTION] (acção)
• [CONCERT] (concerto)
• [NORMAL] (normal)

Seleccionar as defi nições do 
equalizador

1 Durante a reprodução de USB, prima 
MUSIC SOUND repetidamente para 
seleccionar :
• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (clássica)
• [NORMAL] (normal)

Anular o som

1 Durante a reprodução, prima  MUTE para 
anular/activar o som.

Activar a sincronização de 
áudio

 Se o sinal de vídeo enviado para o televisor 
for mais lento do que as transmissões de áudio, 
pode sincronizar áudio e vídeo ao atrasar a 
saída de áudio.

1 Prima  AUDIO SYNC repetidamente para 
seleccionar um tempo de atraso: 10, 20, 30 
...100, 110 ...190, 200.

Para desactivar a sincronização •
de áudio, prima  AUDIO SYNC
repetidamente para seleccionar  OFF.

5 Ajustar o nível 
de volume e os 
efeitos sonoros

Ajustar o nível do volume

1 Durante a reprodução, prima  VOL +/-
para aumentar/reduzir o nível do volume.

Ajustar volume do subwoofer

1 Prima  SUBW. VOL para ajustar o volume 
do subwoofer.

Seleccionar um efeito de som

Nota

Não pode utilizar diferentes efeitos de som ao mesmo •
tempo.

Seleccionar um efeito de som para 
jogo

1 Durante a reprodução, prima  GAME
SOUND repetidamente para seleccionar :
• [SHOOTING] (disparo)
• [SPORT] (desporto)
• [RACING] (corridas)
• [ARCADE] (arcada)
• [NORMAL] (normal)

Seleccionar um efeito de som para 
fi lme

1 Durante a reprodução, prima  MOVIE 
SOUND repetidamente para seleccionar :
• [DRAMA] (drama)
• [SCIENCE FICTION] (fi cção 

científi ca)
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O sistema desliga-se automaticamente »
na hora seleccionada.6 Usufrua mais do 

seu sistema de 
cinema em casa

Defi nir temporizador

O sistema de cinema em casa pode ligar-se 
automaticamente a uma hora defi nida.

1 Certifi que-se de que acertou o relógio 
correctamente.

2 No modo de standby, prima e mantenha 
premido TIMER.

O TIMER é apresentado e os dígitos »
das horas começam a piscar.

3 Prima  + VOL - para acertar a hora.

4 Prima  TIMER para confi rmar.
Os dígitos dos minutos fi cam »
intermitentes.

5 Prima  + VOL - para acertar os minutos.

6 Prima  TIMER para confi rmar.
O indicador de modo começa a piscar.»

7 Prima  + VOL - para seleccionar  [ON]
(ligado).

Um ícone de relógio surge no ecrã.»

O sistema liga-se automaticamente à »
hora defi nida e muda para o modo 
USB.

Para desactivar o temporizador do »
alarme, repita os passos anteriores e 
seleccione o modo [OFF] (desligado).

Defi nir tempo do 
temporizador

1 Com o sistema ligado, prima  SLEEP
repetidamente para defi nir um período de 
tempo (em minutos).

PT
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Amplifi cador
Potência nominal  180 W + 120 W 

RMS
Frequência de resposta  20 - 20000 Hz
Relação sinal/ruído  > 65dB
Entrada AV1, 2  1,0 V RMS 20 kohm
Entrada AV Frontal  1,0 V RMS 20 kohm
Entrada Coaxial  1V RMS 75 ohm
Distorção harmónica 
total

<1%

Altifalantes L/R
Impedância do 
altifalante

3 ohm (mediante) + 3 
ohm (tweeter)

Driver de altifalante  Mediante de 1,5” + 
tweeter de 1,5”

Sensibilidade  >82dB/m/W

Subwoofer
Impedância do altifalante  3 ohm*subwoofer
Driver de altifalante   6,5” subwoofer
Sensibilidade  >78 dB/m/W

Informação de reprodução 
USB

Dispositivos USB compatíveis:
Memória fl ash USB (USB 2.0 ou •
USB1.1)
Leitores fl ash USB (USB 2.0 ou •
USB1.1)
Cartões de memória (requer um •
leitor de cartões adicional para 
funcionar com o sistema de cinema 
em casa)

Formatos suportados:
USB ou formato de fi cheiro de •
memória FAT12, FAT16, FAT32 
(tamanho do sector: 512 bytes).

7 Informações do 
produto

Nota

As informações do produtos estão sujeitas a alteração •
sem aviso prévio.

Informações do produto

Informações Gerais
Potência de CA  220 - 230 V, 

50 Hz
Consumo de energia em 
funcionamento

70 W

Consumo de energia em 
modo de standby

< 10 W

Consumo de energia no 
modo de poupança de 
energia

<1W

USB Direct  Full Speed Ver. 
1.1

Dimensões (L x A x P)
Unidade principal e altifalantes

Subwoofer

800 x 90 x 95 
mm
180 x 330 x 
340 mm

Peso 
Com a embalagem
Unidade principal e altifalantes
Subwoofer

9,5 kg
1,8 kg
5,2 kg
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Taxa de bits MP3 (velocidade dos •
dados): 32-320 kbps e taxa de bits 
variável
WMA v9 ou anterior•
O directório aceita um máximo de 8 •
níveis
Número de álbuns/pastas: máximo 99•
Número de faixas/títulos: máximo 999•
Nome do fi cheiro em Unicode UTF8 •
(comprimento máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:
Álbuns vazios: um álbum vazio é um •
álbum que não contém fi cheiros MP3/
WMA e não será apresentado no 
ecrã.
Os formatos de fi cheiros não •
suportados são ignorados. Por 
exemplo, os documentos Word (.doc) 
ou fi cheiros MP3 com a extensão .dlf 
são ignorados e não são reproduzidos.
Ficheiros áudio AAC, WAV, PCM•
Ficheiros WMA protegidos com DRM •
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Ficheiros WMA com formato Lossless.•

PT
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Aponte o telecomando na direcção do •
sensor, localizado na parte frontal do 
sistema.

Não é possível mostrar alguns fi cheiros no 
dispositivo USB

O número de pastas ou fi cheiros no •
dispositivo excedeu um determinado 
limite. Não se trata de uma avaria.
Os formatos destes fi cheiros não são •
suportados.

Dispositivo USB não suportado
O dispositivo USB é incompatível com •
sistema. Experimente outro dispositivo.

O temporizador não funciona
Acerte o relógio correctamente.•
Active o temporizador.•

Defi nição do relógio/remporizador apagada
A energia foi interrompida ou o cabo de •
alimentação desligado. 
Reinicie o relógio/temporizador.•

Não há imagem na ligação HDMI.
Verifi que se o cabo HDMI está danifi cado. •
Substitua-o por um novo cabo HDMI.
Verifi que se os dispositivos ligados são •
compatíveis com HDMI. Se não, o sinal de 
áudio/vídeo pode não ser emitido.

Não há som na ligação HDMI.
Poderá não ouvir som se o dispositivo •
ligado não for compatível com HDCP ou 
se for compatível apenas com DVI.

8 Resolução de 
problemas

Aviso

Nunca retire o revestimento deste aparelho. •

Para manter a validade da garantia, nunca tente 
reparar o sistema por sua iniciativa. 
Se tiver problemas na utilização deste aparelho, 
verifi que os seguintes pontos antes de pedir 
assistência. Se o problema persistir, consulte o 
Web site www.philips.com/welcome da Philips. 
Ao contactar a Philips, certifi que-se de que tem 
o aparelho por perto e de que os números de 
série e de modelo estão disponíveis.
Sem corrente

Certifi que-se de que o adaptador de •
CA da unidade principal está ligado 
correctamente.
Verifi que se a tomada de CA tem •
corrente.

Sem som
Ajuste o volume.•
Certifi que-se de que os altifalantes se •
encontram ligados correctamente.
Se não sair qualquer som no modo USB, •
certifi que-se de que ligou um dispositivo 
USB que contenha música que possa ser 
reproduzida.
Se não sair qualquer som no modo AV, •
certifi que-se de que ligou correctamente 
dispositivos AV ao sistema.

O telecomando não funciona
Antes de premir qualquer botão de •
função, seleccione primeiro a fonte com o 
telecomando.
Reduza a distância entre o telecomando e •
o sistema.
Introduza as pilhas com as respectivas •
polaridades (símbolos +/–) alinhadas 
conforme indicado.
Volte a colocar a pilha.•
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Montar a unidade principal e os 
altifalantes

Atenção

Para encontrar um local de montagem adequado, •
estabeleça as ligações físicas e sem fi os necessárias.
Monte a unidade principal e os altifalantes apenas numa •
parede de cimento ou fi brocimento sólida!

Pode utilizar o suporte incluído para montar a 
unidade principal e os altifalantes à parede.

1 Alinhe o suporte no local escolhido da 
parede. Utilize um lápis para marcar os 
furos a realizar.

2 Perfure os furos segundo as indicações.

9 Apêndice

Montagem em parede

Atenção

Risco de danos no produto! Para fi xar o produto •
à parede em segurança, procure sempre ajuda 
profi ssional.
Risco de ferimentos! Certifi que-se de que não existem •
condutas de fornecimento (gás, água, electricidade, 
entre outras) no local onde pretende realizar os furos.

O que se encontra no kit de 
montagem incluído

1 x suporte de montagem na parede para a 
unidade principal e altifalantes

4 x parafusos

Precisa ainda de...

Berbequim•
Chave de fendas•
Lápis•

PT
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3 Fixe 2 dos parafusos incluídos nos orifícios, 
mas deixe 5 mm entre a cabeça do 
parafuso e a parede.

4 Fixe o suporte de montagem na parede 
à unidade principal com 2 dos parafusos 
incluídos.

5 Fixe a unidade principal e os altifalantes na 
respectiva posição.
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