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1 Важливо

Техніка безпеки та важлива інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього DVD-
програвача. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання
інструкцій, гарантійні зобов’язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
Оберігайте виріб від рідин та бризок.
Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр.,
ємності з рідиною, запалені свічки).
Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної
дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або
спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або
еквівалентного типу.

Ризик проковтування батарей! (лише для PD9048)
• Пристрій або пульт дистанційного керування можуть містити батарею 

пальчикового типу, яку легко проковтнути. Завжди тримайте батареї 
подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити 
серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання 
батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.

• Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила 
в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.

• У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї 
подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для 
батарей.
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• Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте 
користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться 
до виробника.

 
Внесення змін до виробу може становити небезпеку впливу 
електромагнітного опромінення або спричинити виникнення небезпечних 
ситуацій.

Попередження

 • Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід 
стежити за його справністю.

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.
 • Деталі цього виробу не можна змащувати.
 • Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 • Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 • Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
 • Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко 

від’єднати від мережі.

Відповідність стандартам

На виробі така етикетка:

  
Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
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Авторське право

 
Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно 
до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать 
корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати 
пристрій. 
 
Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. 
Товарні знаки є власністю компанії Koninklijke Philips Electronics N.V. або їх 
відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати 
продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у 
раніше продані партії.

  
Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер 
D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

  
ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, 
Inc, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій DivX 
Certified® офіційно сертифіковано для відтворення відео DivX. Відвідайте 
веб-сайт divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити 
засоби для конвертування файлів у формат DivX.
ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований пристрій 
DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, 
придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати 
реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування 
пристрою. Відвідайте веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати докладнішу 
інформацію про реєстрацію.
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Гарантія

• Ризик травмування, пошкодження програвача або порушення умов 
гарантії! Не ремонтуйте програвач самостійно.

• Використовуйте програвач і приладдя тільки у спосіб, визначений 
виробником. Знаки застереження, надруковані з тильної сторони 
програвача, вказують на ризик ураження електричним струмом.

• Ніколи не знімайте кришку програвача. З питань обслуговування чи 
ремонту завжди звертайтесь до Служби підтримки клієнтів Philips.

• Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, 
та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не 
рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до 
скасування гарантії.
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2 Портативний DVD-
програвач

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні 
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на 
веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:
• Портативний DVD-програвач
• Пульт дистанційного керування (лише для PD9048)
• Адаптер змінного струму – ASCU12E-090080 (Philips)
• Адаптер для авто
• Аудіовідео кабель
• Антена
• Сумка для кріплення (лише для PD9048)
• Друковані матеріали
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Загальний огляд

Головний блок

 
a Індикаторна панель

b STOP
• Зупиняє відтворення з диска.
• Натискайте та утримуйте для виходу з меню пошуку телевізора.

c 
• Налаштування яскравості підсвітки екрана.

d SETUP
• Дозволяє увійти або вийти з меню налаштувань.
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e ANTENNA
• Роз'єм антени.

f 
• Під'єднання USB-пристрою.

g AV OUT
• Вихідний аудіовідеороз'єм.

h 
• Роз'єм для навушників.

i + VOL -
• Збільшує або зменшує рівень гучності.

j (CHR)OFF•POWER•ON
• Увімкнення/вимкнення DVD-програвача.

k CHR/ 
• Індикатор зарядження/Індикатор живлення. 

l  (CH+),  (CH-), , 
• Навігація меню.

 (CH+),  (CH-)
• Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал.

, 
• Пошук з прокруткою вперед/назад із різними швидкостями. 

 /OK
• Дозволяє підтвердити введення або вибір.
• Запуск, зупинка або відновлення відтворення з диска.

m PREV/NEXT
• Дозволяє перейти до попереднього або наступного заголовку, 

розділу або доріжки.

n DISC MENU
• Для DVD: вхід або вихід із меню диска.
• Для VCD: увімкнення або вимкнення режиму PBC (контроль 

відтворення).
• Для VCD версії 2.0 або SVCD з увімкненим режимом PBC, дозволяє 

повернутись до меню.
• Для дисків з даними: перехід до екрана диспетчера файлів. 
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o OPTIONS
• Надає доступ до параметрів, пов'язаних з поточною діяльністю або 

вибором.

p SOURCE
• Перемикання між режимами DVD, USB та TV.

q IR (лише для PD9048)
• Сенсор дистанційного керування

r OPEN 
• Відкривання відділення для дисків.

s DC IN
• Роз'єм живлення.

Пульт дистанційного керування (лише для PD9048)

 
a 

• Налаштування яскравості підсвітки екрана.

OPTIONS

SOURCE DISC
MENU

SUBTITLE

m

k

j

h

b
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d
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f

g
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i

l
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b DISC MENU
• Для DVD: вхід або вихід із меню диска.
• Для VCD: увімкнення або вимкнення режиму PBC (контроль 

відтворення).
• Для VCD версії 2.0 або SVCD з увімкненим режимом PBC, дозволяє 

повернутись до меню.
• Для USB-пристрою: вхід або вихід із меню файлу.

c A-B
• Позначення відрізку для повторного відтворення.

d OPTIONS
• Надає доступ до параметрів, пов'язаних з поточною діяльністю або 

вибором.

e SUBTITLE
• Вибір мови субтитрів DVD.

f AUDIO
• Для DVD: вибір мови аудіосупроводу.
• Для VCD: вибір режиму аудіо. 

g ZOOM
• Збільшення відеосцен або зображень.

h 0-9
• Введення цифр.

i 
• Зупиняє відтворення з диска.
• Натискайте та утримуйте для виходу з меню пошуку телевізора.

j SETUP
• Дозволяє увійти або вийти з меню налаштувань.

k , , , 
• Навігація меню.

 
• Пошук з прокруткою вперед/назад із різними швидкостями. 

 /OK
• Дозволяє підтвердити введення або вибір.
• Запуск, зупинка або відновлення відтворення з диска.
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l  / 
• Дозволяє перейти до попереднього або наступного заголовку, 

розділу або доріжки.

m SOURCE
• Перемикання між режимами DVD, USB та TV. 

n DISPLAY
• Відображення відомостей про відтворення.

Використання пульта дистанційного керування 
(лише для PD9048)

Під час використання вперше: 
• Щоб активувати батарею пульта дистанційного керування, зніміть 

захисну кришку.
Для заміни батареї пульта дистанційного керування: 
1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 1 батарею CR2025, враховуючи відповідні значення полярності 

(+/-).
3 Закрийте батарейний відсік.

 1

2
3
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3 Початок роботи

Увага!

 • Керуйте виробом лише так, як це вказано у цьому посібнику користувача.

 • Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звертатиметеся до представників компанії Philips, Вас попросять 
назвати модель та серійний номер програвача. Модель та серійний номер 
вказані знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:
№ моделі __________________________
Серійний номер ___________________________

Заряджання

Заряджання за допомогою адаптера змінного струму

Увага!

 • Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, 
вказаному знизу програвача.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні програвача.

 • Програвач можна заряджати лише тоді, коли живлення вимкнено.
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1 Пересуньте повзунок (CHR)OFF•POWER•ON у положення (CHR)OFF.

  
2 Під'єднайте адаптер змінного струму, що додається, до програвача та 

розетки. 
 » Увімкнеться індикатор заряджання.
 » Коли батарею повністю заряджено, індикатор заряджання згасає.

Порада

 • Щоб подовжити ресурс батареї, зарядіть її відразу після того, як вона повністю розрядилася. 
Якщо Ви не користуєтеся програвачем тривалий час, заряджайте батарею раз на два місяці.
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Заряджання за допомогою адаптера для авто
Під'єднайте адаптер для авто з комплекту до програвача та прикурювача 
автомобіля.  
Увімкнення або вимкнення програвача

1 Для увімкнення пересуньте повзунок (CHR)OFF•POWER•ON у 
положення ON. 
 » Увімкнеться індикатор . 

2 Для вимкнення пересуньте повзунок у положення (CHR)OFF. 

Вибір мови вказівок на екрані

Можна вибрати мову тексту екранного меню.
1 Натисніть SETUP.

 » З'явиться меню налаштування.

  TV

Русский
Українська
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2 Перейдіть до пункту [Персональні налаштування] > [мова екр. меню]. 
3 За допомогою кнопки  виберіть потрібне значення.
4 Для підтвердження натисніть  /OK.
5 Щоб вийти, натисніть SETUP.
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4 Відтворення музики чи 
відео

Відтворення із дисків

1 Кілька разів натисніть SOURCE, щоб перейти в режим диска.
2 Натисніть OPEN на програвачі, щоб відкрити відділення для дисків.
3 Вставте диск наклейкою догори.
4 Натисніть на кришку, щоб закрити відділення для дисків.

 » Відтворення розпочнеться автоматично.
• Після появи меню виберіть потрібний пункт і натисніть  /OK, 

щоб розпочати відтворення.
• Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку  /OK. Щоб 

відновити відтворення, натисніть цю кнопку ще раз.
• Щоб зупинити відтворення, двічі натисніть кнопку STOP.
• Щоб вибрати попередній/наступний пункт, натисніть PREV чи 

NEXT.
• Щоб почати пошук у відео/аудіо вмісті, натисніть кнопку  або  

раз або кілька разів.

Параметри відтворення
Вибір мови аудіосупроводу
Для дисків DVD чи DivX можна вибрати мову аудіосупроводу.
1 Натисніть OPTIONS.

 » З'явиться меню параметрів.

2 Щоб вибрати мову аудіосупроводу, натисніть  / .
3 Для підтвердження натисніть  /OK.
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Або 
• Під час відтворення диска кілька разів натисніть на пульті дистанційного 

керування AUDIO, щоб вибрати мову. 
Вибір мови субтитрів
Для DVD-дисків із двома чи більше мовами субтитрів.
1 Натисніть OPTIONS.

 » З'явиться меню параметрів.

2 За допомогою навігаційних клавіш виберіть субтитри.
3 Для підтвердження натисніть  /OK.
Або 

• Під час відтворення диска кілька разів натисніть на пульті 
дистанційного керування SUBTITLE, щоб вибрати мову. 

Повтор
Під час відтворення можна вибрати різні параметри повторюваного 
відтворення. 
1 Натисніть OPTIONS.

 » З'явиться меню параметрів.

2 За допомогою навігаційних клавіш виберіть параметр повторюваного 
відтворення.
Для DVD
• Повтор вимк.: вимкнення режиму повторюваного відтворення
•  Розд: повторюване відтворення поточного розділу
•  Заголовок: повторюване відтворення поточного заголовка чи 

доріжки
•  Усе: повторюване відтворення усіх заголовків на диску
Для дисків VCD/MP3/CD/DivX
• Повтор вимк.: вимкнення режиму повторюваного відтворення
• Повт. Один ел.: повторюване відтворення поточної доріжки
• Повторити папку: повторюване відтворення усіх доріжок у 

поточній папці
3 Для підтвердження натисніть  /OK.
4 Щоб вийти, натисніть OPTIONS.

Порада

 • Для VCD: якщо увімкнено функцію PBC, повторно відтворити вказані об'єкти неможливо.
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Повторення відрізку вмісту (на пульті дистанційного керування)
Можна вибрати повторення певного відрізку аудіо/відео вмісту в межах 
одного заголовка, розділу чи доріжки (повтор A-B).
1 Під час відтворення у момент початку потрібного відрізку натисніть на 

пульті дистанційного керування A-B. 
 » Відобразиться [  A].

2 У момент завершення потрібного відрізку знову натисніть на пульті 
дистанційного керування A-B.
 » Відобразиться [  AB]. 
 » Вибраний відрізок вмісту відтворюється повторно. 

3 Для скасування натисніть на пульті дистанційного керування A-B.
Масштабування (на пульті дистанційного керування)
Для дисків DVD, VCD та компакт-дисків із файлами JPEG: можна збільшувати 
або зменшувати відеозображення або фотографії. 
1 Щоб збільшити та зменшити, кілька разів натисніть на пульті 

дистанційного керування ZOOM.
2 Коли відеозображення чи фотографію збільшено, натискайте ,  

,   для переміщення зображенням.
Поворот зображень
Лише для компакт-дисків із файлами JPEG. Коли відкрито файл формату JPEG:
• Для повороту проти годинникової стрілки натискайте .
• Для повороту за годинниковою стрілкою натискайте .
• Для дзеркального відображення вгору або вниз натискайте 
• Для дзеркального відображення вліво або вправо натискайте .
Відображення часу відтворення
1 Натисніть OPTIONS.

 » З'явиться меню параметрів.

2 За допомогою навігаційних клавіш виберіть параметр відображення часу.

Параметр Дія
Вимк. Приховування даних.
Відтвор. Загол. Відображення часу відтворення заголовка DVD, що минув.
Залишил. Загол. Відображення часу відтворення заголовка DVD, що 

залишився.
Відтвор. РоЗд. Відображення часу відтворення розділу DVD, що минув.
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Параметр Дія
Залиш. РоЗдіпу Відображення часу відтворення розділу VCD, що 

залишився.

3 Для підтвердження натисніть  / OK.

Налаштування яскравості підсвітки екрана

Примітка

 • Можна налаштувати яскравість підсвітки екрана відповідно до умов освітлення.

Щоб вибрати потрібний параметр, під час відтворення кілька разів натискайте 
кнопку .
• Висока
• Звичайний
• Темн.

Порада

 • Для найдовшого часу відтворення виберіть параметр Темн..

 • Для оптимального перегляду виберіть параметр Висока.

Відтворення вмісту з USB-пристрою

Можна відтворювати файли DivX, VOB, MP3 чи JPEG, збережені на USB-
пристрої. 
1 Під'єднайте USB-пристрій до програвача. 

 » Відобразиться меню вмісту.
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2 Натисніть SOURCE, щоб перейти в режим USB. 
3 Виберіть файл і натисніть  /OK.

 » Починається відтворення.

4 Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP.

Під'єднання додаткового обладнання

Для перегляду DVD-дисків програвач можна під'єднати до телевізора або 
підсилювача.

Увага!

 • Перед тим як під'єднувати додаткове обладнання, програвач потрібно вимкнути.

Кольори аудіовідео кабелів (аудіовідео кабель, що під'єднується до телевізора, 
не входить у комплект) мають відповідати кольорам роз'ємів: 
• жовтий кабель під'єднується до жовтого роз'єму відео;
• червоно-білий кабель під'єднується відповідно до червоного та білого 

аудіороз'ємів.

  L

R
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5 Перегляд телепрограм

Примітка

 • Спочатку перевірте, чи до програвача під'єднано антену. 
 • Перевірте наявність достатнього телевізійного сигналу. Дізнатися про наявність телевізійного 

сигналу можна, звернувшись до компетентних органів з питань телемовлення у своїй країні 

або відвідавши веб-сайт www.philips.com/support.

Під'єднання телевізійної антени

Для перегляду програм постачальника послуг аналогового телебачення на 
програвачі під'єднайте до нього одну з телевізійних антен: 

• антену з комплекту; 
• власну антену. 

  
• Під'єднайте антену до роз'єму ANTENNA. 

Порада

 • Для кращого сигналу під'єднайте програвач до власної антени.
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Налаштування телеканалів

1 Щоб вибрати режим телевізора, кілька разів натисніть SOURCE.
2 Якщо Ви вмикаєте режим телевізора вперше, розпочніть автоматичний 

пошук доступних телеканалів. 

a Натисніть SETUP. 
 » З'явиться спливаючий екран. 

  
b Виберіть TV > Aвто поиск > старт.

Для вибору параметра натисніть  /  /  / . Для підтвердження 
натисніть  /OK.
 » Програвач шукатиме та зберігатиме доступні телеканали. 

3 Щоб вибрати телеканали, натисніть CH+/CH-.

Порада

 • У разі переїзду в інше місце (наприклад, нове місто чи країну) слід знову виконати 
автоматичний пошук для кращого прийому сигналу.

TV
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Точне налаштування
Якщо прийому сигналу каналу слабкий, виконайте точне налаштування.
1 Для точного налаштування виконайте подані нижче кроки. 

a Натисніть SETUP. 
 » З'явиться спливаючий екран. 

b Виберіть TV > Точная настройка >старт.
Для вибору параметра натисніть  /  /  / . Для підтвердження 
натисніть  /OK.
 » З'явиться екран точного налаштування.

2 Для точного налаштування каналу виконайте подані нижче кроки. 

a Кілька разів натисніть  чи . 

b Щоб зберегти телеканал, натисніть  /OK.

3 Щоб вийти з режиму точного налаштування, натисніть та утримуйте 
STOP.

Порада

 • Щоб отримати інформацію щодо налаштування телевізійної системи, зверніться до місцевих 
органів з питань телемовлення.
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6 Налаштування параметрів

Для забезпечення оптимального відтворення виконайте точне налаштування 
за допомогою кнопки SETUP.
1 Натисніть SETUP. 

 » З’явиться меню налаштування.

2 За допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний пункт і натисніть 
 / OK для підтвердження.

[Персональнi 
налаштування]
[Мова OSD] Вибір мови екранного меню.
[Заставка] Увімкнення/вимкнення екранної заставки.
[Продовжити] Відтворення диска з місця, де його було 

зупинено.
[Кутовий символ] Вибір параметрів кута відображення.
[Вiдео Установки]
[Високий] Налаштування яскравості екрана.
[Контрастнiсть] Налаштування контрастності екрана.
[LCD Display] (РК-
дисплей)

Вибір формату кадру екрана.

[TV Type] Вибір формату відеосигналу відповідно до 
телевізійної системи.

[Предустановки]
[Звук] Вибір мови аудіосупроводу.
[Subtitle] Вибір мови субтитрів DVD.
[диск меню] Вибір мови меню диска.
[Початковi] Вибір рівня батьківського контролю.
[Субитири DivX] Вибір мови субтитрів DivX.
[Пароль] Зміна пароля (3308 за замовчуванням).
[DivX VOD] Отримання реєстраційного коду DivX.
[Стандартнi] Відновлення початкових налаштувань.
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3 Щоб повернутися до попереднього рівня меню, натисніть 
4 Щоб вийти, натисніть SETUP.
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7 Технічні характер истики

Примітка

 • Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження

Розміри (ШxВxГ)  239 x 39 x 178 мм
Вага  1,1 кг
Блок живлення Вхід: 100-240 В 50/60 Гц

Вихід: постійний струм 9 В  0,8 А 
(мінімальне значення)

Споживання електроенергії 9 Вт
Діапазон робочої температури 0-45°C
Довжина хвилі лазера 650 нм
Відеовихід
Формат PAL та NTSC
Рівень вихідного сигналу 1 Vp-p ± 20%
Опір навантаження 75 
Лінійний аудіовихід
Аудіовихід (аналоговий 
аудіовихід)

 Рівень вихідного сигналу: 2 В ± 10%

Опір навантаження 10 к 

Спотворення звуку та шум  -80 (1 кГц)
Частота відповіді 20 Гц-20 кГц ± 3 дБ
Співвідношення сигнал/шум  80 дБ
Розділення каналів  80 дБ
Динамічний діапазон  80 дБ
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Носії, що підтримуються
Диск DVD, DVD-відео, VCD/SVCD, аудіо CD

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL 
(Dual Layer)
CD-R/CD-RW, медіафайли MP3, файли JPEG

Формати файлів
Відео .avi, .divx, .mp4, xvid
Звук .mp3
Зображення .jpg, .jpeg

USB
Сумісність Hi-Speed USB (2.0)
Підтримка класу Клас накопичувачів USB (UMS)
Файлова система FAT16, FAT32
Максимальна кількість 
альбомів/папок
Максимальна кількість 
доріжок/заголовків

131
648

Підтримка USB HDD 
(жорсткого диска)

Може знадобитися зовнішнє джерело 
живлення
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8 Усунення несправностей

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш 
ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче 
порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips 
(www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, 
номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення
 • Перевірте належне під'єднання до мережі обох штекерів.
 • Перевірте живлення розетки.
 • Перевірте, чи не протікає вбудована батарея.

Немає звуку
• Перевірте, чи аудіовідео кабель під'єднано належним чином.

Програвач не реагує на пульт дистанційного керування (лише для PD9048)
 • Перевірте, чи між пультом дистанційного керування і програвачем 

немає перешкод.
 • Підійшовши близько до програвача, спрямуйте пульт дистанційного 

керування безпосередньо на програвач.
 • Замініть батареї пульта дистанційного керування.
 • Для цього диска ця функція недоступна. Див. інструкції до диска.

Спотворення зображення
 • Почистіть диск. Чистіть диски чистою, м'якою тканиною без ворсинок, 

протираючи їх від центру до країв.
 • Перевірте, чи формат відеосигналу диска підтримується телевізором.
 • Змініть формат відеосигналу для сумісності з телевізором чи програмою.
 • Рідкокристалічний екран розроблено на основі високоточної технології. 

Проте, можна побачити невеликі чорні та/або яскраві цятки (червоні, 
сині, зелені), які постійно заявляються на рідкокристалічному екрані. Це 
передбачено виробникам і не є ознакою збою в роботі пристрою.

У
кр

аї
нс
ьк
а

PD9028_9048_51_UM_V1.0.indb   93 5/11/2012   5:14:39 PM



94 UK

PD9028_9048_51_UM_V1.0.indb   94 5/11/2012   5:14:39 PM



95UK

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України
безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua

Компанія встановлює наступний строк служби на свої вироби
Група 1
Телевізори, домашні кінотеатри, музичні центри, портативні DVD
програвачі, програвачі Blu-Ray дисків, Hi-Fi пристрої (включаючи
компоненти).
Строк служби – 5 років

Група 2
Програвачі DVD, бездротові телефони, радіоприймачі, 
годинники-
радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеєри,
навушники, мікрофони, телевізійні антени та ін.
Строк служби – 3 роки
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