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Biztonsági és egyéb tudnivalók
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozó alj-
zat mindig elérhető legyen! Ha különleges helyzet 
áll elő, teljesen áramtalanítsa a készüléket: húzza ki 
a hálózati dugót a konnektorból!

FIGYELEM!

A felhasználó figyelmébe:

Olvassa el figyelmesen a DVD Video lejátszó alján 
található tájékoztatót, és jegyezze fel a készülék 
gyártási számát! Őrizze meg ezt az információt, 
mert később még szüksége lehet rá!

Típusjel:   DVP5990
Gyártási szám:  ...............................

Lézer
Típus Félvezető lézer 
  InGaAlP (DVD)
  AlGaAs (CD)               
Hullámhossz 658 nm (DVD)
  790 nm (CD)
Kimeneti teljesítmény 7,0 mW (DVD)
  10 mW (VCD/CD)
Sugár divergenciája 60 fok

VIGYÁZAT!
LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS 
KELETKEZHET, HA A KÉSZÜLÉKET FELNYITJA! 
NE TEGYE KI MAGÁT A SUGÁRZÁSNAK!

Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy freccse-
nő víznek, és ne tegyen semmilyen folyadékkal 
teli tárgyat - például vázát - a készülékre!

Ez a termék kielégíti az Európai Unió rádió-
zavarvédelmi követelményeit.
	 	 	Ez	a	termék	megfelel	a	következő	

direktíváknak és irányelveknek: 73/23/
EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Elhasználódott termékek selejtezése
    A termék tervezése és gyártása közben 
olyan anyagokat használtunk fel, melyek 
újra feldolgozhatók és felhasználhatók.

  Ha az itt látható áthúzott „kuka” szimbó-
lumot megtalálja egy készüléken, az azt jelenti, hogy 
az adott készülék a 2002/96/EC európai direktíva 
hatálya alá esik.
Kérjük, tájékozódjon a lakóhelyén működő, elekt-
romos és elektronikai berendezésekre specializáló-
dott szelektív hulladékgyűjtő hálózatról!
Kérjük, járjon el a helyi jogszabályoknak megfelelő-
en, és ne vegyítse az elhasznált készüléket a háztar-
tási hulladékkal! A leselejtezett termék megfelelő 
elhelyezésével Ön is hozzájárul a környezet és az 
emberi egészség védelméhez.

A FELHASZNÁLÓNAK TUDATÁBAN KELL LENNIE 
ANNAK, HOGY A KÉSZÜLÉK NEM FELTÉTLENÜL 
MŰKÖDIK EGYÜTT MINDEN HDTV SZABVÁNY 
SZERINTI TV KÉSZÜLÉKKEL, ÍGY A KÉPERNYŐN 
ZAVAROK JELENHETNEK MEG. AZ 525 VAGY 625 
SOROS PROGRESSZÍV PÁSZTÁZÁS PROBLÉMÁI 
ESETÉN JAVASOLJUK AZ ÁTKAPCSOLÁST A „STAN-
DARD DEFINITION” (NORMÁL FELBONTÁS) KI-
MENETRE. HA INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGE 
SAJÁT TV-KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p, ILL. A 625p TÍPUS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, 
KERESSE FEL ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!

Az egyes lemezgyártók által használt formátumok 
eltérései miatt az Ön DVD rendszere, lejátszója 
vagy felvevője frissítésre szorulhat. Ahogy a DVD 
technológia fejlődik, ezek a fejlesztések a nagykö-
zönség rendelkezésére állnak, és azok a készülékbe 
egyszerűen betölthetők. Látogasson el a www.
philips.com/support oldalra a szoftverfrissítésekért!
Lézerbiztonsági tudnivalók
A készülék lézert alkalmaz. A szemsérülés kockázatának 
elkerülése érdekében kizárólag képzett szakember távo-
líthatja el a készülék fedelét, és tehet kísérletet a javításra. 
MEGJEGYZÉS: 
A	megjelenő	képek	országonként	eltérhetnek.
FIGYELEM!
FIGYELMEZTETÉS ELHELYEZÉSE: A KÉ-
SZÜLÉK HÁTLAPJÁN
SOHA NE HOZZON LÉTRE, ÉS NE MÓ-
DOSÍTSON CSATLAKOZTATÁST, MIKÖZ-
BEN ÁRAM ALATT VAN A KÉSZÜLÉK!

A Dolby Laboratories licensze alapján készült. A 
„Dolby”, „Pro Logic” és a dupla-D szimbólum a 
Dolby Laboratories márkavédjegyei.

A Windows Media és a Windows logo a Microsoft 
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A DivX, a DivX Ultra Certified és a kapcsolódó 
logók a DivX, Inc. védjegyei, és felhasználásuk 
engedéllyel történt. 

Az USB-IF logók az Universal Serial Bus Implemen-
ters Forum, Inc. védjegyei.

A HDMI és a HDMI logo, és a High-Definition Multimedia Inter-
face a HDMI licencing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Ez a termék olyan szerzői jogvédő technikát tartalmaz, amely 
bizonyos, a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok 
tulajdonában lévő eljárásokra vonatkozó U. S. szabadalmak 
védelme alatt áll. Ezen szerzői jogvédő technika kizárólag a 
Macrovision Corporation előzetes engedélyével használható, 
és egyéb felhatalmazás nélkül kizárólag házi használatra és 
más korlátozott megtekintésre szolgál, alkalmazásához pedig a 
Macrovision Cor-poration előzetes jóváhagyása szükséges. A 
készülék működésének visszafejtése és a szétszerelés tilos! 
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Általános tájékoztató
FIGYELEM!
Ez a készülék nem tartalmaz a fel-
használó által javítható alkatrészeket. 
A javítási, karbantartási munkát bízza 
szakképzett	szerelőre!	

Elhelyezés

Keressen megfelelő helyet!
– Helyezze a készüléket egyenes, kemény 
és stabil felületre! Ne tegye a készüléket 
szőnyegre!
– Ne helyezze a készüléket másik berende-
zés tetejére, amely felmelegítheti (pl. erősítő 
vagy receiver)!
– Ne tegyen semmit a készülék alá (pl. CD-
ket, újságot)!
– Helyezze a készüléket a hálózati csatlako-
zó aljzat közelébe, ahonnan az aljzat könnyen 
hozzáférhető!

Szellőzés
– A készülék belső túlmelegedésének 
elkerülése érdekében megfelelő szellőzéssel 
rendelkező helyre kell tenni! A szellőzéshez 
legalább 10 cm helyet kell szabadon hagyni 
felfelé és hátrafelé, valamint 5 cm-t a jobb és 
a bal oldalon!

Kerülje	a	magas	hőmérsékletet,	ned-
vességet, vizet és a port!
– Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy 
fröccsenő víz hatásának!
– Ne helyezzen a készülékre potenciáli-
san veszélyes tárgyakat (pl. folyadékkal teli 
edényt, égő gyertyát)!

A	szerzői	jogokról

Másolásvédett anyagról jogosulatlan máso-
latok készítése, ide értve a számítógépes 
programokat, állományokat, video- és hangfel-
vételeket, a szerzői jogok megsértése lehet, 
és bűncselekménynek minősül. Ez a készülék 
ilyen célokra nem használható! 

Mellékelt tartozékok

– 1 távvezérlő az elemekkel 

Lemezek tisztítása

FIGYELEM!
Fennáll a lemezek tönkretételének lehetősé-
ge! Ne használjon olyan oldószereket, mint 
például a benzin, hígító, kereskedelmi forga-
lomban kapható tisztítószerek és a hagyo-
mányos hanglemezekhez készült portaszító 
spray-k!

		A lemezek tisztításához használjon mik-
roszálas törlőkendőt, és végezze a törlést 
belülről kifelé irányuló egyenes mozdula-
tokkal!

Az újrahasznosításról

Ezt a használati útmutatót környezetkímélő 
papírra nyomtatták. Az elektronikus beren-
dezések sok olyan anyagot tartalmaznak, 
amelyek újrahasznosíthatók. Ha Önnek van 
egy elhasznált készüléke, kérjük, juttassa el 
az újrahasznosító központba! Kérjük, vegye 
tekintetbe a csomagolóanyagok, a kimerült 
elemek és az elhasználódott készülékek selej-
tezésére vonatkozó helyi előírásokat!
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A DVD lejátszó

1       – készenléti/bekapcsoló gomb
–  Bekapcsolja vagy normál készenléti üzem-

módba kapcsolja a készüléket.

� Lemeztálca

�        – nyitás/csukás
– A lemeztálca nyitása/csukása.

4  Kijelző	panel
– A készülék pillanatnyi állapotát mutatja.

5  Infravörös	érzékelő
–  A távvezérlőt ide irányítsa használat köz-

ben!

�        (lejátszás/szünet)     
– A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

7  (stop)
– A lemez lejátszásának megállítása.

8        (USB) csatlakozó aljzat
–  Bemenet az USB flash meghajtó vagy a 

digitális fényképezőgép számára.
  * Nem minden digitális fényképezőgép 

márka és típus támogatott.
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A	távvezérlő	
1      – készenléti/bekapcsoló gomb
–  Bekapcsolás, vagy kikapcsolás normál 

készenléti módba

2     – nyitás/csukás
– A lemeztartó nyitása/csukása.

� REPEAT – ismétlés
–  Különféle ismétlési módok választása; az 

ismétlési mód kikapcsolása.

 ANGLE – kameraállás
–  A DVD-n található különböző kameraállá-

sok váltása.

 ZOOM – ráközelítés/távolítás 
– Ráközelítés vagy távolítás a TV-képen.

 REPEAT A-B – A-B ismétlés
–  A lemez meghatározott szakaszának 

ismétlése

4 DISPLAY – kijelzés
–  Az aktuális állapot vagy a lemezinformáció 

kijelzése.

5  - kurzorgombok
– A mozgás irányának kiválasztása a menüben
–  Nyomja felfelé/lefelé a lassú visszfelé/előre 

kereséshez!
–  Nyomja balra /jobbra a visszafelé/előre 

kereséshez!

� SETUP - beállítás
–  A lemezbeállító menübe való belépés, ill. 

kilépés belőle.

7        – lejátszás/szünet
– Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.

8  - leállítás
– A lejátszás leállítása.

9  AUDIO/CREATE MP3 – audio/MP3 
létrehozása

– Nyelv vagy hangcsatorna választása.
– Hozzáférés az MP3 létrehozása menühöz.
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A	távvezérlő	
10 DISC MENU - lemezmenü
–  A lemezmenübe való belépés vagy abból 

kilépés.
–  A lejátszás-vezérlés (PBC) be- vagy 

kikapcsolása 2.0 verziójú VCD és SVCD 
esetében.

11 OK – rendben
– Megerősít egy belépést vagy kiválasztást.

1� RETURN/TITLE – visszatérés/cím
–  Visszalépés az előző menübe, vagy a 

címmenü megmutatása.

13                    – előző/következő
–  Ugrás az előző vagy a következő címre/fe-

jezetre/műsorszámra.
–  Nyomva tartva: gyorskeresés viszafelé 

vagy előre.

14        (USB)
–   Váltás USB módba, és az USB eszköz 

tartalmának megmutatása.

15  VOL + / - - hangerő növelése/csökkentése
–   TV hangerejének beállítása.

      (némítás)
–   Kikapcsolja vagy visszaállítja a hangot.

 CH + / -  - csatornaváltás fel/le
–   A következő vagy az előző TV-csatorna 

vagy külső bemeneti forrás (Video in 
bemenet stb.) kiválasztása.

  * Ezek a gombok csak Philips TV-készülé-
kekkel használhatók.

1� Számgombok (0-9)
–   Lemez műsorszám/cím sorszámának 

megadása.

17 SUBTITLE - felirat
– DVD feliratnyelv kiválasztása.
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A	távvezérlő	

	 A	távvezérlő	használata

  Nyissa ki az elemtartó fedelét!

  Tegye be a két R03 vagy AAA elemet a + 
- jelölésnek megfelelően!

  Csukja vissza az elemtartó fedelét!

  A távvezérlőt irányítsa a készülék előlap-
ján levő infravörös érzékelőre (IR)!

 Megjegyzés:
  Ne legyen semmi a távvezérlő és a leját-

szó közé, amíg a lejátszót használja!

  Ezután válassza ki a kívánt műveletet  
(pl.       )!

FIGYELEM!
– Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, 
vagy ha hosszabb ideig nem használja a 
távvezérlőt!
– Ne használjon együtt régi és új, illet-
ve	különböző	típusú	(szén-cink,	alkáli	
stb.) elemeket!
– Az elemek vegyi anyagokat tartal-
maznak,	ezért	megfelelő	módon	kell	
őket	ártalmatlanítani!
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Alapszintű	csatlakoztatás

 1. lépés: A TV csatlakoztatása 

  Ez a csatlakoztatás teszi lehetővé a készü-
lékről lejátszott kép megnézését. Az alábbi 
opciók közül csak egyet kell kiválasztania 
a videokapcsolat létrehozásához!

 –    Hagyományos (standard) TV-hez válas-
sza az 1. vagy a 2. lehetőséget!

 –    Progresszív pásztázású TV-hez válassza 
a 3. lehetőséget!

 –   HDMI TV-hez válassza a 4. lehetőséget!

	 		1.	lehetőség:	Scart	csatlakozó	hasz-
nálata (RGB)

  A Scart kábel egyetlen kábelen keresztül 
továbbítja a hangjeleket és a videojelet.

		Csatlakoztassa a készülék TV OUT aljza-
tát a TV megfelelő SCART bemenetéhez a 
Scart kábellel (nem tartozék)!

	 		2.	lehetőség:	Kompozit	video	csatla-
kozó használata (CVBS)

  Ezt a készüléket kompozit video kábellel 
is összekötheti a TV-vel, ami jó képminő-
séget nyújt. 

		A készülék VIDEO OUT és AUDIO 
OUT L/R aljzatait kompozit audio/video 
kábellel (nem tartozék) kösse össze a 
TV video bemenetével (sárga) és audio 
bemeneteivel (piros/fehér)!

Video (sárga 
csatlakozójú kábel)

Audio (piros/fehér 
csatlakozójú kábel)
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Alapszintű	csatlakoztatás

	 		3.	lehetőség:	Komponens	video	 
csatlakozók használata (Y Pb Pr)

  A készüléket komponens video kábelek-
kel is összekötheti a TV-vel, ami kiemelke-
dő képminőséget biztosít. A progresszív 
képalkotás minősége csak akkor elérhető, 
ha Y Pb Pr csatlakozást, és progresszív 
pásztázású TV-t használ. 

  A komponens video kábelekkel (piros/
kék/zöld – nincsenek mellékelve) kösse 
össze a lejátszó Y, Pb Pr aljzatait a TV 
megfelelő komponens video bemeneti 
aljzataival (jelölésük lehet Y Pb/Cb Pr/Cr 
vagy YUV)!

  Egy audio/video kábellel (nem tartozék) 
kösse össze a lejátszó AUDIO OUT 
L/R aljzatait a TV audio bemeneteivel 
(piros/fehér). A sárga videokábelt ne 
csatlakoztassa!

  Lépjen tovább az „Üzembehelyezés – A 
Progressive Scan (progresszív pásztázás) 
funkció beállítása” c. szakaszra a beállítás 
részleteihez! 
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Alapszintű	csatlakoztatás

	 		4.	lehetőség:	HDMI	vagy	DVI	TV	
csatlakozó használata

  A HDMI (High Definition Multimedia 
Interface) egy olyan digitális csatolófelület, 
amely lehetővé teszi az egyszerű digitális 
átvitelt a képminőség romlása nélkül.

  Ez a megoldás nyújtja a legjobb képminő-
séget.

		A HDMI kábel segítségével (nem tar-
tozék) kösse a főegység HDMI OUT 
csatla¬kozóját a HDMI-kompatibilis ké-
szülék (pl. HDMI TV, HDCP megfelelőségű 
DVI TV) HDMI bemeneti aljzatához!

Megjegyzés:
– Ez a készülék EasyLink kompatibilis. Ez le-
hetővé teszi az összekötött EasyLink kompa-
tibilis készülékek mindegyikének vezérlését a 
HDMI-n keresztül, a részleteket lásd „Beállító 
menü opciók – {Video Setup > HDMI Setup 
> EasyLink}”.
– A HDCP megfelelőségű DVI TV esetében 
szüksége van egy HDMI-DVI átalakító kábelre 
(ne tartozék) a TV DVI bemeneti aljzatának 
és e készülék HDMI OUT kimenetének 
összekötéséhez. 

Hasznos tudnivaló: 
– A HDMI-DVI kábel csak a videojel átvitelére 
képes. A hang átviteléhez egy kiegészítő audio 
kábel szükséges, lásd a „További csatlakoztatás” 
c. fejezetet a részletekért.

VAGY
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Alapszintű	csatlakoztatás

  2. lépés: Csatlakoztatás a há-
lózathoz

  Amikor befejezte az összeállítást, 
dugja a hálózati kábelt a konnektor-
ba!

  Soha ne változtasson a csatlakozásokon a 
készülék bekapcsolt állapotában!

Hasznos tanács:
– Nézze meg a típustáblát a készülék hátulján 
vagy alján az azonosításhoz, és a hálózati tápel-
látás adatainak ellenőrzéséhez!
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További csatlakoztatás

  Csatlakoztatás analóg  
sztereó hangrendszerhez

  A lejátszót csatlakoztathatja kétcsatornás 
sztereó rendszerhez (pl. mini rendszer, 
analóg receiver) a sztereó hangkimenet 
segítségével.

  Az audio/video kábel (piros/fehér – audio, 
sárga – video) (a kábel nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a lejátszó 
AUDIO OUT (L/R) aljzatát a sztereó 
hangrendszer megfelelő hangbemeneti 
aljzataihoz! A sárga videokábelt ne csatla-
koztassa!

  A video-csatlakoztatáshoz lásd az „Alap-
szintű csatlakoztatás – 1. lépés: A TV 
csatlakoztatása” c. szakaszt a részletekért.

Hasznos tudnivaló:
– Lásd a „Beállító menü opciók - Audio Setup 
Page” c. részt az optimális audio beállításokhoz.

  Csatlakoztatás digitális AV 
erősítőhöz/receiverhez

  A lejátszót csatlakoztathatja digitális AV 
erősítőhöz/receiverhez a jó minőségű 
hangvisszaadáshoz.

  Koaxiális kábel (nem tartozék) segítségé-
vel csatlakoztassa a lejátszó COAXIAL 
DIGITAL OUT aljzatát a csatlakoztatott 
készülék megfelelő digitális hangbemene-
téhez!

  A video-csatlakoztatáshoz lásd az „Alap-
szintű csatlakoztatás – 1. lépés: A TV 
csatlakoztatása” c. szakaszt a részletekért.

 
Hasznos tudnivaló:
– El kell végeznie a megfelelő digitális audio 
kimeneti beállításokat, különben nem lesz hang, 
vagy interferencia lép fel. A részletekért lásd „Be-
állító menü opciók – Audio Setup Page > Digital 
Audio Setup”!

Audio (piros/fehér kábelek)

AV receiver
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Üzembehelyezés

	 	A	megfelelő	TV-csatorna	
megkeresése

  Kapcsolja be a készüléket a     gombbal!

  Kapcsolja be a TV-t és váltson a megfelelő 
videobemenetre! Ekkor látnia kell a kék 
DVD képernyőt!

   Váltson a TV-n legalacsonyabb prog-
ramhelyre, majd a távvezérlőn a csa-
tornakeresés le gomb nyomogatásával 
keresse meg a videobemenethez tartozó 
programhelyet!

   Ismételten megnyomhatja a      gombot 
a TV távvezérlőjén!

   Ez a csatorna általában a legalacso-
nyabb és a legmagasabb programhely 
között van, és a neve lehet FRONT, A/V 
IN vagy VIDEO. 

   Nézze át a TV-je útmutatóját azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan válassza ki a 
megfelelő bemenetet!

  Ha külső készüléket használ (pl. audio 
rendszer vagy receiver), kapcsolja be, és 
válassza ki a megfelelő bemeneti forrást a 
lejátszó számára! Tanulmányozza az adott 
készülék használati útmutatóját!

 

  A nyelvi preferenciák meg-
adása

  A nyelvi opciók különbözőek, az országtól 
vagy a régiótól függően. Lehet, hogy ez 
nem egyezik meg az útmutatóban közölt 
illusztrációkon látottakkal.

  A készülékmenü (OSD) nyelve

  Válassza ki ezt a menüpontot a készülék-
menü nyelvének megváltoztatásához! A 
menü nyelve megmarad, ha azt egyszer 
beállította. 

  Lemez üzemmódban nyomja meg a távve-
zérlő SETUP gombját!

   A {General Setup Page} (általános 
beállító oldal) jelenik meg.

  A  gombokkal válassza ki az {OSD 
Language} (készülékmenü nyelve) pon-
tot, majd nyomja meg a  gombot!

  A  gombokkal válasszon egy nyelvet, 
és nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez!

Megjegyzések:
– Egy Philips „EasyLink” TV-vel való szink-
ronizáláshoz a képernyőmenü nyelvét {Auto 
(xxx)}-re kell állítania! Ez a Philips “EasyLink” 
TV-kről elérhető nyelv.
– Ha nem támogatott nyelvet választ ki, a 
lejátszó alapértelmezett képernyőmenü-nyel-
ve lesz használva.
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Üzembehelyezés
	 		A	kísérőhang,	a	felirat	és	a	lemez-

menü nyelve DVD-lejátszáshoz

  Ön megválaszthatja a kívánt nyelvi beállí-
tásokat a DVD-lejátszáshoz. Ha a kiválasz-
tott nyelv nem elérhető a lemezen, akkor 
helyette a lemez alapértelmezett nyelve 
lép érvénybe.

  A  gomb kétszeri megnyomásával állítsa 
le a lejátszást (ha kell), és nyomja meg a 
SETUP gombot!

  Nyomja meg ismételten a  gombot a 
{Preference Page} (egyéni beállítások 
oldala) kiválasztásához!

  A  gombokkal válassza ki az alábbi 
opciók egyikét, majd nyomja meg a  
gombot!

 {Audio} (a lemez hangja)
  Válassza ezt a menüpontot a beszédnyelv 

kiválasztásához! 

 {Subtitle} (a lemez felirata)
  Válassza ezt a menüpontot a feliratnyelv 

kiválasztásához! 

 {Disc Menu} (a lemezmenü)
  Válassza ezt a menüpontot a lemezmenü 

nyelvének kiválasztásához! 

  A  gombokkal válasszon egy nyelvet, 
és nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez!

Ha a kívánt nyelv nincs rajta a listán, 
válassza az {Others} opciót! A távve-
zérlő számgombjaival (0-9) adja meg az 
“XXXX” 4-jegyű nyelvi kódot (a magyar 
nyelv kódja a 7285), majd nyomja meg az OK 
gombot a megerősítéshez!  

  A - lépéseket ismételje más beállítá-
sokhoz!
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Üzembehelyezés

  A Progressive Scan (progresz-
szív pásztázás) funkció beállí-
tása 

 (csak a progresszív képalkotású TV-k esetében)
  A progresszív pásztázás kétszer annyi 

teljes képet jelenít meg másodpercenként, 
mint a hagyományos TV-készülékekben 
használt váltott soros pásztázás. A közel 
kétszeres sorszámmal a progresszív 
pásztázás nagyobb felbontást és jobb 
képminőséget tesz lehetővé.

	 Mielőtt	hozzákezd…
  Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülé-

ket az Y Pb Pr csatlakozókon át csatlakoz-
tatta egy progresszív pásztázású TV-hez 
(lásd „3. lehetőség: Komponens video 
csatlakozók használata (Y Pb Pr)”)!

  Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki a készü-
léknek megfelelő videobemeneti csatornát!

   Győződjön meg róla, hogy a TV 
progresszív pásztázás (progressive scan) 
üzemmódja ki van kapcsolva (illetve a TV 
váltott soros (interlaced) módba van kap-
csolva). Lásd a TV használati útmutatóját!

  Kapcsolja be a lejátszót, és nyomja meg a 
távvezérlő SETUP gombját!

  A  gomb ismételt megnyomásával válas-
sza ki a {Video Setup Page} menüt!

  Válassza a {Compnent} > {INTER-
LACED}-et, majd nyomja meg az OK 
gombot a megerősítéshez!

  A  gombokkal válassza ki a {Progres-
sziv} > {On}-t a menüben, majd nyomja 
meg az OK gombot a megerősítéshez!

  Olvassa el a figyelmeztető üzenetet a 
TV-n, és válassza ki az {OK}-t a menü-
ben, majd nyomja meg az OK gombot a 
megerősítéshez!

  A TV-n ebben az állapotban nem 
lesz kép mindaddig, amíg be nem 
kapcsolja a Progressive Scan (prog-
resszív pásztázás) módot a TV-jén.

  Kapcsolja be a TV-jén a progresszív pásztá-
zás módot, l. a TV használati útmutatóját!

   Egy üzenet jelenik meg a TV-n.

  Válassza ki az {OK} menügombot, és 
nyomja meg az OK gombot a megerősí-
téshez!

   A beállítás most már teljes, és Ön 
élvezheti a kiváló minőségű képet.

Ha nincs kép

 Nyomja meg a     gombot a lejátszón!

  Nyomja meg a távvezérlő	„1”-es	
számgombját!

Hasznos tudnivalók:
– Ha üres/torz képernyő jelenik meg, várjon 15 
másodpercet az automatikus „feléledésre”.
– Vannak olyan progresszív pásztázású TV-
készülékek, amelyek nem teljesen kompatibilisek 
ezzel a készülékkel, ezért nem kap természetes 
képet, amikor egy DVD Video lemezt játszik le 
progresszív pásztázású módban. Ilyen esetekben 
kapcsolja ki a progresszív pásztázás funkciót 
ezen a készüléken, és a TV-n is!



18

Üzembehelyezés

 Az EasyLink vezérlés beállítása

  Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a HDMI 
CEC kompatibilis eszközök vezérlését 
egyetlen távvezérlővel. Ez azonban csak 
akkor lehetséges, ha ezt a házimozi 
rendszert HDMI kábellel csatlakoztatja a 
HDMI CEC kompatibilis TV-hez vagy más 
eszközhöz.

  Kapcsolja be a HDMI CEC működtetést 
a TV-jén és más csatlakoztatott eszkö-
zökön! (A részleteket lásd a TV, illetve a 
csatlakoztatott eszközök útmutatóiban.)

  Nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját!

  A  gomb ismételt megnyomásával válas-
sza ki a {Video Setup Page} menüt!

  A  gombokkal válassza ki a {HDMI 
Setup}  {EasyLink} almenüt, majd 
nyomja meg az OK gombot!

  A funkciók gyárilag be vannak kapcsolva.

 –    Az {Auto Wakeup TV} szolgáltatás 
kikapcsolásához válassza az {Off} 
opciót!

 –    A {System Standby} szolgáltatás 
kikapcsolásához válassza a {Decline} 
opciót!

 A SETUP gombbal lépjen ki a menüből!

  Egygombos vezérlés

Megjegyzések:
– Az egygombos lejátszási funkció engedé-
lyezéséhez a működtetés előtt a videolemez-
nek rajta kell lennie a lemeztálcán!
– A Philips nem garantál 100%-os intero-
perabilitást minden HDMI CEC kompatibilis 
eszköz között.

 Egygombos lejátszás
 Nyomja meg a      gombot!
   Bekapcsolódik a lejátszó, és elindul a 

lemez lejátszása.
   A TV automatikusan bekapcsolódik, és 

a megfelelő videocsatornára kapcsol.

 Egygombos bemeneti átkapcsolás
  Miközben a házimozi készülék és a TV be 

van kapcsolva

  Válasszon a TV nézéshez egy TV-csator-
nát, vagy indítsa el a lejátszást egy másik 
csatlakoztatott készüléken!

   Ez a készülék automatikusan átvált a 
megfelelő audio bemenetre, és kiadja a 
hangot.

 Egygombos kikapcsolás
  Nyomja meg a készenléti/hálózati kap-

csoló gombot ezen készülék, és az összes 
HDMI CEC kompatibilis eszköz kikapcso-
lásához!

   Ha ennek a készüléknek a távvezérlő-
jét használja, a      gombot kell lenyomnia, 
és nyomva tartania!
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Lemezek használata 

 Lejátszható lemezek

A DVD lejátszó az alábbi lemezek 
lejátszására képes:
– Digital Versatile Disc (DVD)
– Video CD (VCD)
– Super Video CD (SVCD)
–  Lezárt DVD + Recordable (DVD±R), 

DVD + Rewritable (DVD±RW)
– Audio Compact Disc (CD)
– MP3/WMA lemezek
 –     A fájl kiterjesztése mindenképpen 

,,.mp3”, „.wma” legyen!
 –     JPEG/ISO formátum
 –     Legfeljebb 14 karakter megjelenítése. 
 –      Támogatott bitsebességek: 

32 - 320 kbps (MP3) 
64 - 192 kbps (WMA)

–  Képfájlok (Kodak, JPEG) CD-R(W)/
DVD+R(W) lemezen

 –     A fájl kiterjesztése mindenképpen 
„.JPG”, és nem „.JPEG” kell legyen!

 –     JPEG/ISO formátum
 –     A készülék csak DCF-szabványnak 

megfelelő állóképek vagy JPEG képek 
megjelenítésére alkalmas.

–  DivX® fájlok CD-R(W)/DVD+R(W) 
lemezen

 –     A fájl kiterjesztése mindenképpen 
,,.AVI”, ,,.MPG” vagy MP4!

 –     DivX® Certified
 –     Q-pel pontosságú mozgás-kiegyenlítés
 –     Global Motion Compensation (GMC) 

lejátszás.

 Régiókódok DVD lemezekhez

  A DVD lemezeket és lejátszókat területi 
korlátozásokkal készítik. Egy lemez le-
játszása előtt győződjön meg róla, hogy 
ugyanaz-e a régiókódja, mint a lejátszóé. 
Ennek a készüléknek a régiókódja a hátla-
pon van feltüntetve.

 

Régió Lejátszható 
lemezek

Egyesül Államok és 
Kanada területén

Nagy-Britannia és 
Európa területén

Ázsia és Óceánia, 
Tajvan, Korea

Ausztrália, Új-Zé-
land, Latin-Amerika

Oroszország és 
India területén

Kína, Caicos-szi-
getek, Wallis és 
Futuna szigetek

Hasznos tudnivalók:
– CD esetében maximum 10 session, DVD 
esetében 10 multi border támogatott.
– DVD-R és DVD-RW multi border esetében 
csak a lezárt lemezek támogatottak.
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Lemezek használata 
Megjegyzések:
– Ha a Ø tiltás ikon jelenik meg a TV 
képernyőjén	egy	gomb	megnyomása-
kor, az azt jelenti, hogy az adott funkció 
nem	használható	a	lejátszóban	lévő	
lemezzel, vagy az adott pillanatban 
nem áll rendelkezésre.
– Soha ne tegyen más tárgyat a lemez-
tálcára, mert ezzel árthat a készüléknek!

 Lemez lejátszása

  A     gombbal kapcsolja be a készüléket!

  Kapcsolja be a TV-t, és váltson a készülék-
nek megfelelő videobemenetre!

  Nyomja meg a     gombot a lemeztálca 
kinyitásához!

  Tegyen be egy lemezt a lemeztartóba, és 
nyomja meg a     gombot!!

   A lemezt a lejátszandó oldal címkéjével 
felfelé tegye be! 

 Automatikusan elindul a lemez lejátszása.
   Ha ez nem történik meg, nyomja meg  

a       gombot!
   A következő oldalakon további lejátszási 

lehetőségeket és szolgáltatásokat talál.

Hasznos tudnivalók:
– A lemeztálcát soha ne csukja be kézzel!
– Ha egy bizonyos lemez lejátszásával problé-
mája van, vegye ki, és próbáljon ki egy másikat! 
A nem megfelelően formázott lemezt ez a 
készülék nem fogja lejátszani.
– Némelyik lemez nem játszható le a kon-
figurációból és a lemez jellemzőiből adódóan, 
ill. a lemez készítéséhez használt felvételi és 
authoring szoftver miatt.

 A	lejátszás	fő	kezelőszervei

 Lejátszás megszakítása
  Lejátszás közben nyomja le a       gombot!
   A lejátszás folytatásához nyomja le  

a       gombot!

  Másik	műsorszám/fejezet/cím	kivá-
lasztása

  Használja a                   gombot vagy a 
számgombokat (0-9) a kívánt műsorszám/
fejezet/cím kiválasztásához!

   Ha az ismétlés mód aktív, a         gomb 
újbóli lenyomása ugyanazt a műsorszá-
mot/fejezetet/címet fogja ismételni.

  Keresés	hátra/előre	(nem	használha-
tó JPEG képek esetében)

  Nyomja meg és tartsa lenyomva a              
        gombot! 

   Keresés közben a  /  gomb 
ismételt lenyomásával választhat keresési 
sebességet 2X, 4X, 8X, 16X, 32X).

   A normál lejátszáshoz való visszatérés-
hez nyomja meg a       gombot!

  Lassított lejátszás (nem használható 
CD/WMA/MP3/JPEG esetében)

  Lejátszás közben nyomja meg a / 
gombot a lassított lejátszás elindításához!

   A hang némításra kerül. A / 
gomb ismételt lenyomásával válasszon a 
különböző sebességek közül (1/2, 1/4, 1/8, 
1/16)!

  Megjegyzés: A visszafelé lassítás csak 
DVD esetében lehetséges.

   A normál lejátszáshoz való visszatérés-
hez nyomja meg a       gombot!

 A lejátszás leállítása
  Nyomja meg a  gombot!
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Lemezek használata 
Hasznos tudnivalók:
– Videolemez esetében a lejátszás mindig attól 
a ponttól folytatódik, ahol legutoljára megállította, 
még akkor is, ha a lemezt közben kivette, vagy 
a készülék készenléti állapotban van. Ha a 
lejátszást az elejéről akarja indítani, nyomja meg 
a         gombot, miközben a TV-n a „Play from 
the start, press [PREV]” üzenet jelenik meg!
– A képernyővédő automatikusan bekapcso-
lódik, ha a lemezt kb. 5 percre leállította vagy a 
lejátszás szünetel.

	 	Különböző	ismétlési/keverési	
funkciók kiválasztása

  Az ismétléses lejátszási lehetőségek, és 
a kevert (véletlen sorrendű) lejátszási mó-
dok függenek a lemez típusától. 

  Lemez lejátszása közben ismételten nyom-
ja meg a távvezérlő REPEAT gombját az 
ismétléses lejátszási mód kiválasztásához!

 DVD
   Chapter (az éppen játszott fejezet 

ismétlése) 
   Title (az éppen játszott cím ismétlése) 
   All (a teljes lemez ismétlése)
   Shuffle (véletlen sorrendű lejátszás)
   Off (kilépés) 

 VCD/SVCD/CD 
   Track (az éppen játszott műsorszám 

ismétlése) 
   All (a teljes lemez ismétlése) 
    Shuffle (véletlen sorrendű lejátszás) 

(CD esetében nem használható)
   Off (kilépés) 

 JPEG/WMA/WMV/MP3/DivX® 
   Single (az éppen játszott fájl lejátszása 

egyszer) 
   Repeat One (az éppen játszott fájl 

ismétlése) 
   Repeat All/Repeat Folder (az összes fájl 

ismétlése az aktuális mappában) 
   Repeat Off/Folder (egy mappa minden 

fájljának lejátszása egyszer) 

  Az ismétléses lejátszási mód kikapcsolá-
sához nyomja meg ismételten a REPEAT 
gombot, amíg az „Off” (kikapcsolva) meg 
nem jelenik, vagy pedig nyomja meg a  
gombot!

Hasznos tudnivaló: 
– Az ismételt lejátszás nem lehetséges VCD vagy 
SVCD lemezeken, ha a PBC mód be van kapcsolva.
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Lemezek használata 

  Kiválasztott szakasz ismétlé-
se (A-B ismétlés)

  Lemez lejátszása közben nyomja meg a 
REPEAT A-B gombot a kezdőpontnál!

  Nyomja meg még egyszer a REPET A-B 
gombot a szakasz végpontnál!

   A szakasz ezután folyamatosan ismét-
lődni fog.

  A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 
újra nyomja meg a REPEAT A-B gombot!

Hasznos tudnivalók:
– A megjelölt szakasz ismétlése csak ugyan-
azon a fejezeten/műsorszámon belül lehetséges.

  A videolemezek egyéb leját-
szási szolgáltatásai

 Megjegyzés:
  Az itt leírt szolgáltatások nem biztos, 

hogy minden lemez esetében működnek. 
Mindig tanulmányozza a lemezhez mellé-
kelt útmutatást is!

  A lemezmenü használata

  A lemeztől függően egy menü jelenhet 
meg a TV képernyőjén a lemez betöltését 
követően.

  Lejátszási funkció kiválasztása
  Használja a  gombokat vagy a 

távvezérlő számgombjait (0-9), majd a 
lejátszás elindításához nyomja meg az OK 
gombot!

 A menü megnyitása és zárása
  Nyomja meg a távvezérlő DISC MENU 

gombját!
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  Ráközelítés/eltávolítás

  Ezzel a funkcióval a kép egy részét 
nagyíthatja vagy kicsinyítheti, ill. a képet 
mozgathatja a TV-képernyőn.

  Lejátszás közben nyomja meg többször a 
ZOOM gombot az eltérő zoomértékek 
beállításához!

   A lejátszás eközben folyik tovább.

  Használja a  gombokat a kinagyí-
tott rész mozgatásához!

  A ZOOM gomb ismételt lenyomásával 
visszatérhet az eredeti mérethez.

	 		A	kísérőhang	nyelvének	megváltoz-
tatása

  Ez a művelet csak a többnyelvű kísérőhan-
gú DVD-kkel, vagy több hangcsatornával 
rendelkező VCD-kkel/SVCD-kkel működik. 

 DVD esetében
  Nyomja le ismételten az AUDIO/CRE-

ATE MP3 gombot a rendelkezésre álló 
nyelvek közötti választáshoz!

 VCD/SVCD esetében
  Ismételten nyomja le az AUDIO/CRE-

ATE MP3 gombot a rendelkezésre álló 
hangcsatornák  közötti választáshoz!

  A felirat nyelvének megváltoztatása

  Ez a művelet csak a többnyelvű feliratos 
DVD-kkel működik. A felirat nyelve leját-
szás közben módosítható.

  Ismételten nyomja meg a SUBTITLE 
gombot a rendelkezésre álló feliratnyelvek 
közötti választáshoz!

   Lejátszás-vezérlés (PBC)  
(VCD/SVCD)

  A PBC (Playback Control) lehetővé teszi 
a VCD-k/SVCD-k interaktív lejátszását, 
követve a képernyőn megjelenő menüt. 

  PBC (lejátszás-vezérlés) funkcióval 
rendelkező	VCD	lemezek	(csak	a	
2.0-s változat) és SVCD lemezek 
esetében

  Lejátszás közben nyomja le a DISC 
MENU gombot PBC mód be- vagy 
kikapcsolásához!

   Ha a PBC mód be van kapcsolva, a PBC 
menü (ha elérhető) megjelenik a TV-n.

   Ha a PBC mód ki van kapcsolva, a 
lejátszás az első műsorszámtól kezdődik.

  Ha a PBC mód be van kapcsolva, a RE-
TURN/TITLE gombot lejátszás közben 
lenyomva visszatérhet a PBC menübe.

Hasznos tudnivaló:
– A 0-9 számgombok nem használhatók 
műsorszám kiválasztásához, ha a PBC mód be 
van kapcsolva!
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  Információs menüopciók 
használata

  Ez a készülék meg tudja mutatni a lemez 
lejátszási információt (pl. a cím vagy a 
fejezet sorszámát, az eltelt játékidőt, a 
kísérőhang/felirat nyelvét), és sok művelet 
elvégezhető a lemez lejátszásának meg-
szakítása nélkül.

  Lejátszás közben nyomja meg ismételten 
a távvezérlő DISPLAY gombját!

   Az elérhető lemezinformációk listája 
megjelenik a TV-képernyőn.

  Használja a  gombokat az információ 
megtekintéséhez, és nyomja meg az OK 
gombot a hozzáféréshez!

		A számgombokkal (0-9) adja meg a 
sorszámot/időt, vagy használja a  
gombot a kiválasztáshoz! 

  Nyomja meg az OK gombot a megerősí-
téshez!

   A lejátszás a kiválasztott időponttól, 
vagy a kiválasztott címtől/fejezettől/mű-
sorszámtól folytatódik.

	 	Cím/fejezet/műsorszám	választása

  Ez az opció lehetővé teszi egy adott cím/
fejezet/műsorszám közvetlen kiválasztását 
az aktuális lemezen.

  Lépjen a {Title}/{Chapter} vagy {Track} 
menüpontra, majd nyomja le a  gombot 
a hozzáféréshez!

  Használja a számgombokat (0-9) egy 
érvényes szám megadásához!

   A lejátszás a választott címre/fejezetre/
műsorszámra ugrik.

	 	Idő	szerinti	keresés

  Ez az opció lehetővé teszi az aktuális 
lemez adott pontjára ugrást.

  Lépjen a {TT Time/CH Time/Disc 
Time/Track Time} pontra az információs 
menüben, és nyomja meg a  gombot!

  Használja a számgombokat (0-9) az 
időpont megadásához, ahonnan a leját-
szásnak indulnia kell (pl. 0:34:27)!

   A lejátszás a választott időpontra ugrik.
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	 	Lejátszási	idő	kijelzése

  Megmutatja az aktuális lemez maradék/el-
telt idejét.

  Lépjen a {Time Disp} menüpontra az 
információs menüben, és nyomja meg a  
gombot!

   Az információ és a kijelzés különböz-
nek a lemez típusától függően.

 DVD esetében

Kijelzés Leírás

Title/Chapter 
Elapsed

Cím vagy fejezet 
eltelt lejátszási ideje 

Title/Chapter 
Remained

Cím vagy fejezet 
maradék játékideje

 
 VCD/SVCD esetében

Kijelzés Leírás

Total/Single
Elapsed

Lemez vagy műsor-
szám eltelt lejátszási 
ideje

Total/Single
Remained

Lemez vagy mű-
sorszám maradék 
játékideje

  Kameraállás váltása

  Ez a lehetőség csak olyan DVD-ken elérhető, 
amelyek különböző kameraállásokból felvett 
jeleneteket tartalmaznak. Ez lehetővé teszi a 
kép megtekintését különböző szögekből.

  Lépjen az {Angle} menüpontra az informáci-
ós menüben, és nyomja meg a  gombot!

  A számgombokkal (0-9) adjon meg egy 
érvényes számot!

   A lejátszás a kiválasztott kameraállásra 
vált.

Hasznos tudnivaló:
– A távvezérlő ANGLE gombját is használhatja 
a különböző kameraállások váltására.

   Áttekintés funkció (VCD/SVCD/
DVD)

  Ez a funkció lehetővé teszi egy VCD/SVCD/
DVD lemez tartalmának áttekintését.

  Lépjen a {Preview} pontra az informáci-
ós menüben, és nyomja meg a  gombot!

   Az áttekintő menü jelenik meg.

  A  gombokkal válasszon egyet az 
áttekintés típusai közül, és nyomja meg az 
OK gombot!

   Mindegyik szegmens bélyegképei meg-
jelennek a TV képernyőjén.

  Az előző vagy a következő oldalra lapozás-
hoz nyomja meg a                    gombot!

  A  gombokkal válasszon egy bé-
lyegképet, és nyomja meg az OK gombot 
a lejátszás elindításához ettől a képtől!
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  Különleges Audio CD szolgál-
tatások

  Audio CD lejátszásakor lehetséges az idő 
szerinti keresés. A lejátszás a megadott 
időpontra ugrik a lemezen vagy a zene-
számon belül.

  Lejátszás közben ismételten nyomja meg 
a DISPLAY gombot a különféle bemene-
ti opciók közötti váltáshoz!

Kijelzés Leírás

Disc Go To Idő szerinti keresés a 
lemezen belül

Track Go To Idő szerinti keresés 
egy számon belül

Select Track Zeneszám sorszámá-
nak kiválasztása

  A számgombokkal (0-9) adja meg az 
időpontot, ahonnan a lejátszást indítani 
akarja (percek:másodpercek)!

   A lejátszás a kiválasztott időpontra 
ugrik.



�7

Lemezek használata 

 DivX® lemez lejátszása

  Ez a készülék támogatja a számítógépére 
letöltött, és írható lemezre rögzített DivX 
filmállományok lejátszását (lásd Beállító 
menü opciók – {General Setup Page} 
- {DivX(R) VOD Code}.

  Töltsön be egy DivX lemezt!

  A  gombokkal navigáljon a címhez, 
amelyet szeretne lejátszani!

  Nyomja meg az OK gombot a lejátszás 
elindításához!

 Lejátszás közben a következőket teheti:

  Ha többnyelvű feliratok vannak beágyazva 
a DivX lemezen, a SUBTITLE gomb 
megnyomásával válthatja a feliratnyelvet 
lejátszás közben.

  Ha a DivX cím különböző hangsávokat 
tartalmaz, a távvezérlő AUDIO/CRE-
ATE MP3 gombjával válthatja az audio 
stream-et.

Hasznos tudnivalók:
– Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt kiterjesztéssel 
rendelkező feliratfájlok támogatottak, de nem 
jelennek meg a fájlnavigációs menüben.
– A felirat fájlnevét (.sub) ugyanolyan név alatt 
kell elmenteni, mint a filmet (.avi) ugyabban a 
mappában!

A DivX® Ultra fejlett szolgáltatásai

Szolgáltatás Leírás
XSUB™ 
feliratok

–   megengedik a filmek 
szerkesztését soknyelvű 
feliratkészletekkel.

Interaktív 
videomenük

–   példátlan kényelmet és 
kezelést kínálnak. 

–   gyors navigáció a 
különböző jelenetek/
szolgáltatások között, és 
választhat a hang/felirat 
opciók közül.

Átváltható 
audiosávok

–   lehetővé teszik a több-
nyelvű verziók elérését. 

–   szétválasztott audiosá-
vok a különleges hangsu-
gárzó elrendezésekhez.

Fejezetjelző 
pontok

–   rugalmasságot nyújtanak.  
–   lehetőség van egyenesen 

a nézni kívánt jelenetre 
ugrani, akárhonnan a 
videón belül.
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  JPEG képlemez lejátszása 
(diabemutató)

	 Mielőtt	hozzákezd...
  A TV-készüléket be kell kapcsolnia, és a 

megfelelő videocsatornára kell állítania! 
Lásd „A megfelelő TV-csatorna megkere-
sése” c. szakaszt!

  Töltsön be egy képeket tartalmazó lemezt 
(Kodak Picture CD, JPEG) a lejátszóba!

   A képmenü jelenik meg a TV képernyőjén. 
   A Kodak lemez esetében a diabemuta-

tó automatikusan megkezdődik.
  Nyomja meg a       gombot a diabemutató 

elindításához!

 A diabemutató lejátszása alatt:
  A        gombbal szüneteltetheti vagy 

folytathatja a lejátszást.
  A                   gombbal lejátszhat egy 

másik fájlt a mappában.

Hasznos tudnivaló:
– A lemeztartalom megjelenítése a TV-n hos-
szabb időt vehet igénybe, ha nagy mennyiségű 
dal/kép található egyetlen lemezen. 

Támogatott fájlformátumok
– A fájl-kiterjesztésnek „*.JPG”-nek kell 
lennie, nem lehet „*.JPEG”!
– Ez a készülék csak JPEG-EXIF formátu-
mú fotók megjelenítésére alkalmas, amelyek 
csaknem minden digitális fényképezőgépben 
használatosak. Nem jeleníthetők meg Motion 
JPEG, vagy a JPEG-től eltérő formátumú 
képek, vagy képek hanggal együtt.

  Áttekintés funkció

  Nyomja le a DISPLAY gombot lejátszás 
közben!

   12 kicsinyített kép (bélyegkép) jelenik 
meg a TV képernyőjén.

  Nyomja le a                   gombot a hátra 
vagy előre lapozáshoz!

  Használja a  gombokat egy kép 
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK 
gombot a lejátszás megkezdéséhez!

  Nyomja meg a DISC MENU gombot a 
kép-CD menübe való visszatéréshez!

  Kép nagyítása

  Lejátszás közben nyomja meg a ZOOM 
gombot többször a különböző nagyítási 
fokozatok közötti léptetéshez!

  Használja a  gombokat a nagyí-
tott kép mozgatásához!

  Kép tükrözése/forgatása

  Lejátszás közben használja a  
gombokat a kép tükrözéséhez/forgatásá-
hoz a TV-n!

Beavatkozás Távvezérlő

Függőleges tükrözés. 

Vízszintes tükrözés. 

Forgatás az óramutató 
járásával ellentétesen. 

Forgatás az óramutató 
járásával megegyezően. 
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  MP3/WMA/WMV lemez  
lejátszása

  Ez a készülék le tudja játszani egy írható 
lemezre házilag rögzített, vagy a kereske-
delemben kapható CD-n található MP3 és 
WMA/WMV állományokat.

	 Mielőtt	hozzákezd...
  A TV-készüléket be kell kapcsolnia, és a 

megfelelő videocsatornára kell állítania! 
Lásd „A megfelelő TV-csatorna megkere-
sése” c. szakaszt!

  Töltsön be egy MP3/WMA/WMV lemezt!
   A lemez beolvasásának ideje akár a 

30 másodpercet is meghaladhatja, ha a 
könyvtár-/fájlszerkezet bonyolult.

   A lemezmenü jelenik meg a TV képer-
nyőjén.

  Használja a  gombokat a kívánt map-
pa kiválasztásához, majd nyomja le az OK 
gombot a megnyitáshoz!

  Használja a  gombokat egy fájl 
kiválasztásához, majd nyomja le az OK 
gombot a lejátszás elindításához!

   A lejátszás elindul, és a kiválasztott 
fájltól a mappa végéig fog tartani.

 Lejátszás közben:

  A                   gombbal másik állományt 
választhat az aktuális mappából.

  Egy állomány gyorskereséséhez hátra vagy 
előre nyomja meg a / gombot!

  Ha másik mappát akar kiválasztani az ak-
tuális lemezről, a  gombokkal lépjen 
vissza a főmenübe!

  Nyomja le a  gombot a lejátszás megál-
lításához!

Hasznos tudnivalók:
– A készülék csak a „wmv” kiterjesztésű WMV 
9 Main Profile (Low Level) formátumot tudja 
lejátszani. Nem támogatja viszont az Advanced 
Profile és a DRM-védett videofájlokat.
– A kijelzőt beállíthatja, vagy a mappamenüt 
átugorhatja egy MP3/JPEG lemez betöltésekor. 
Nyomja meg a SETUP gombot, majd lépjen a 
{Preference Page > Mp3/Jpeg NAV}-ra!
– Egy multisession CD esetében csak az első 
session lesz elérhető.
– MP3/WMA lemez hallgatása esetén 
előfordulhat, hogy a lejátszás néha „ugrik” az 
internetes letöltésből származó digitális tartalom 
gyenge minősége miatt.
– Ha speciális karakterek vannak az 
MP3/WMA műsorszám nevében (ID3) vagy az 
albumnévben, lehet, hogy a név nem jelenik meg 
helyesen a képernyőn, mivel a készülék nem 
támogatja ezeket a karaktereket.
– Az ID3/Meta információk nem jelennek meg, 
ha a lejátszási fájl nincs kiválasztva.
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  Zene- és fotóállományok egy-
idejű	lejátszása

  Lehetőség van zenés diabemutató készíté-
sére, ha a lemez MP3/WMA zenei és 
JPEG képállományokat is tartalmaz.

  Helyezzen be egy MP3/WMA és JPEG 
állományokat is tartalmazó lemezt!

  A   gombokkal válasszon ki egy MP3/
WMA fájlt a menüben, és nyomja meg az 
OK gombot a lejátszás elindításához!

  MP3/WMA zene lejátszása közben a  
gombokkal válasszon egy JPEG fájlt a 
lemezmenüből, majd nyomja meg az OK 
gombot!

   A diabemutató elkezdődik, és folytató-
dik a képmappa vagy az album végéig.

  Az egyidejű lejátszás leállításához nyomja 
meg kétszer a  gombot!

Hasznos tudnivalók:
– Némelyik fájl a Kodak vagy JPEG lemezen 
torzulhat a lejátszás során a lemez konfiguráció-
ja vagy egyéb jellemzői következtében.
– Az egyidejű lejátszás során a gyors előre/hát-
ra, és a lassítás előre/hátra funkció nem elérhető.
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USB használata
  Megnézhet/meghallgathat USB flash meg-

hajtón található adatállományokat (JPEG, 
MP3, WMA, WMV vagy DivX®). Az adatok 
szerkesztése és másolása azonban nem 
lehetséges.

  Dugja be az USB flash meghajtót közvet-
lenül a készülék       csatlakozó aljzatába!

  Egy üzenet jelenik meg a TV-n, amikor a 
rendszer az eszközt érzékeli.

  Nyomja meg a távvezérlő       gombját a 
meghajtón tárolt adatok eléréséhez!

      

  A  gombokkal válassza ki a lejátszani 
kívánt állományt, és nyomja meg az OK 
gombot a lejátszás elindításához!

  További lejátszási információkért lásd a 
„DivX® lemez lejátszása”, a „JPEG képlemez 
lejátszása (diabemutató)” vagy az „MP3/
WMA/WMV lemez lejátszása” c. szakaszt.

  Nyomja meg a  gombot a lejátszás 
leállításához!

  Nyomja meg a távvezérlő       gombját 
a menüből való kilépéshez, és a lemez 
módba való visszatéréshez!

   Most már eltávolíthatja az USB esz-
közt.

Hasznos tudnivalók:
– Az USB port az USB flash meghajtón kívül 
nem támogatja más USB eszköz csatlakoztatását.
– Ez a készülék maximum 300 mappát és 
648 fájlt támogat.
– Ha az USB eszköz nem dugható be az USB 
portba, USB hosszabbító kábel (nem tartozék) 
lehet szükséges. 
– A másolásvédett tartalmak nem lejátszhatók.
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MP3 fájlok létrehozása

  MP3 formátum létrehozása 
Audio	CD-ről

  Ez a szolgáltatás lehetővé teszi egy Audio 
CD zeneszámainak konvertálását MP3 
formátumba. A létrehozott MP3 fájlok 
USB eszközre menthetők.

  Csatlakoztassa az USB flash meghajtót 
közvetlenül a lejátszó       aljzatához!

  Töltsön be egy Audio CD-t!

  Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő 
AUDIO/CREATE MP3 gombját!

  Olvassa el az üzenetet a TV-n, és hagyja 
jóvá a műveletet a {YES} opcióval a me-
nüben, majd nyomja meg az OK gombot!

   A Create MP3 menü jelenik meg.
   Ha az USB eszköz megtelik, egy figyel-

meztető üzenet jelenik meg.

  Határozza meg az igényeit MP3 fájlok 
létrahozására az {OPTIONS} menüben, 
majd nyomja meg az OK gombot!

 {Speed} (sebesség)
 Válassza ki a létrehozás sebességét!

{Normal} Normál 
sebesség. 
Megjegyzés: Hallgatni tudja 
a lejátszást, miközben a 
zeneszámok létrejönnek.

{Fast} Nagy sebesség.

{Bitrate} (bitsebesség)
Válassza ki a létrehozás bitsebességét! Az 
alapértelmezett beállítás 128 kbps.

 {CRT ID3}
 Létrehozza az ID3 információt.

{Yes} Az ID� információt tartalmaz-
za az MP3 fájl.

{No} Nincs ID3 információ.

 {Device} (eszköz)
  A létrehozott MP3 fájlok mentése erre az 

USB eszközre történik.

  Lépjen be a {TRACK} (zeneszám) me-
nübe, és a  gombokkal válassza ki azt 
a zeneszámot, amelyet létre akar hozni, 
majd nyomja meg az OK gombot!

  Minden zeneszám kiválasztásához lépjen 
a {Select all}-ra a menüben, és nyomja 
meg az OK gombot!

  Minden zeneszám visszavonásához lépjen 
a {Deselect all}-ra a menüben, és nyom-
ja meg az OK gombot!

		A zeneszámok létrehozásának elindítá-
sához lépjen a {Start}-ra a menüben, és 
nyomja meg az OK gombot!

   A létrehozási folyamat menüje jelenik 
meg.

   Ha az USB eszköz megtelt, figyelmez-
tető üzenet jelenik meg.

   Az USB eszközön automatikusan egy 
új mappa keletkezik az összes új MP3 fájl 
tárolásához.

  Megjegyzés: Ha megnyom egy gombot 
az előlapon vagy a távvezérlőn (     ,     ,  
,  AUDIO/CREATE MP3 vagy OK) a 
létrehozási folyamat közben, a TV képer-
nyőjén a „Do you want to stop Creating 
MP3 now?” kérdés jelenik meg. Válassza 
a {Cancel}-t a létrehozási folyamat 
folytatásához!

		A menüből való kilépéshez lépjen az {Exit} 
pontra, és nyomja meg az OK gombot!

Hasznos tudnivalók:
– A DTS CD és a másolásvédett CD nem 
konvertálható MP3 formátumba!
– Írásvédett vagy jelszóvédett USB eszköz nem 
használható MP3 fájlok tárolására!
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Beállító menü opciók

 Belépés a beállító menübe

  A készülék beállításait egyéni igényeinek 
megfelelően megváltoztathatja.

  Lemez módban nyomja meg a SETUP 
gombot a távvezérlőn!

   A beállító menü jelenik meg.

  Használja a  gombokat az egyik me-
nüoldal kiválasztásához!

  Ha nem tudja elérni az egyéni beállító 
oldalt {Preference Page}, a SETUP 
gombbal lépjen ki a menüből! Ezután 
nyomja meg a  gombot kétszer, mielőtt 
újra megnyomja a SETUP gombot!

  A  gombokkal válasszon ki egy beállí-
tási opciót, majd nyomja meg a  gombot 
a belépéshez!

  Válassza ki a megváltoztatni kívánt beállí-
tást, az OK gombbal erősítse meg, és men-
jen vissza az előzőleg kiválasztott tételhez!

   Az opciókhoz tartozó utasítások és 
magyarázatok a következő oldalakon 
találhatók.

   Ha egy menüopció ki van szürkítve, az 
azt jelenti, hogy a beállítás nem elérhető, 
vagy nem változtatható meg az adott 
időpontban.

  A kilépéshez nyomja meg a SETUP 
gombot!

Lásd „General Setup Page” ebben a fejezetben.

Lásd „Audio Setup Page” ebben a fejezetben.

Lásd „Video Setup Page” ebben a fejezetben. 

Lásd „Preference Page” ebben a fejezetben.
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Beállító menü opciók

  General Setup Page - Általános beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások)

  Disc Lock (lemez lezárása)  Nem minden lemezt sorol gyárilag korhatár-kategóriába vagy 
kódol le a gyártója. Egyes lemezeket Ön egyedileg is letilthat a 
lemez zárolásával. A készülék akár 20 lemez zárolására képes.

  {Lock} –   Ha az aktuális lemezt zárolni akarja, válassza ezt 
az opciót! A lemezhez való későbbi hozzáférés-
hez egy hatjegyű jelszót kell megadni. A jelszó 
alapbeállítása „136900” (lásd {Preference Page 
9- Password}).

  {Unlock} –  Minden lemez lejátszható.

  OSD Language A kívánt nyelv kiválasztása a készülék képernyőmenüje számára.
  (képernyőmenü nyelve)

  Sleep (elalváskapcsoló)  A kikapcsolási időzítő (elalváskapcsoló) lehetővé teszi a készü-
lék készenléti módba kapcsolását automatikusan, a beállított 
időtartam eltelte után.

  {15/30/45/60 mins} –  az időtartam kiválasztása, amelynek 
eltelte után a készülék automatikusan 
készenléti módba kapcsol.

  {Off}  –  Az elalváskapcsoló funkció kikapcsolása.

  Lip Sync (szájszinkron)  Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hang késleltetési idejének 
(hang szinkronitása) beállítását, ha a videolejátszás lassabb, mint 
az audio kimeneti jelfolyam. 

   Lépjen be a szájszinkron beállító menübe! A  gombokkal 
állíthatja be az audio kimenet késleltetési idejét 0 és 200 ms 
között, majd nyomja meg az OK gombot a kilépéshez!
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Beállító menü opciók

  General Setup Page - Általános beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások)

  Volume	(hangerő)	 Lehetőség van a hangerő szintjének beállítására.

  Lépjen be a hangerő beállító menübe! A  gombokkal állít-
hatja be a hangerőt 00 és 20 között, majd nyomja meg az OK 
gombot a kilépéshez!

  Auto Standby A lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha 
  (automatikus készenlét)  már egy ideje nem használja. 
  {On}  –   Automatikus készenléti módba kapcsol, ha a 

lejátszást már 15 perce megállította, vagy szüne-
telteti. 

  {Off}  –  Az automatikus készenlét kikapcsolása.

  DivX(R) VOD Code A Philips megadja Önnek a DivX® VOD (Video On Demand) 
  (DivX(R) VOD  regisztrációs kódot a vásárláshoz vagy a kölcsönzéshez a 
  regisztrációs kód)   www.divx.com/vod oldalon (DivX® VOD szolgáltatás)! Minden 

DivX(R) VOD-ról letöltött videó csak ezen a készüléken játsz-
ható le. 

   Nyomja meg a  gombot a regisztrációs kód megjelenítéséhez, 
majd lépjen ki az OK gomb megnyomásával!
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Beállító menü opciók

  Audio Setup Page - Audio beállító oldal  
  (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  Analogue Output Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a lejátszó audio kimene-
  (analóg kimenet)   tét sztereó készülékhez vagy analóg aljzatokkal rendelkező TV-

hez csatlakoztatja.
  {LT/RT}  –   Válassza ezt, ha a csatlakoztatott eszköznek 

beépített Dolby Pro Logic dekódere van! A 
surround hang két hangsugárzón keresztül fog 
megszólalni.

  {Stereo} –   Válassza ezt, ha a csatlakoztatott eszköz kimenete 
csak a két elülső hangsugárzóból szolgáltat hangot! 

  {V SURR} –  Virtuális surround hanghatások használatához.

  Digital Audio Setup Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a lejátszó audio kimene-
  (digitális audio beállítások)   tét erősítőhöz/receiverhez csatlakoztatja digitális kimeneten 

keresztül.
  {Digital Output}  – {Off}
     Kikapcsolja a digitális audio kimenetet. 

Válassza ezt, ha a lejátszó analóg audio 
aljzatait használja a TV-hez vagy egy sztereó 
rendszerhez! 

    {All} 
     Akkor használja ezt a beállítást, ha a 

csatlakoztatott készüléknek van beépített 
többcsatornás dekódere, amely támogatja 
a sokcsatornás audio formátumok valame-
lyikét! A lemezen lévő digitális audio formá-
tumot adja ki.

    {PCM Only} 
     Ha a csatlakoztatott készülék dekódere 

nem képes a többcsatornás audio dekó-
dolására, ezt a beállítást kell használnia! A 
lejátszó minden audio jelet kétcsatornás 
PCM (impulzus-kódmodulált) jellé alakít át. 
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Beállító menü opciók

  Audio Setup Page - Audio beállító oldal  
  (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  Digital Audio Setup Folytatás…
  (digitális audio beállítások) 
  {LPCM Output} – {48K} 
     48 kHz mintavételezési frekvenciával ké-

szült lemez lejátszásához. 
    {96K} 
     Bekapcsolja a 96 kHz-es digitális kimenetet, ha 

az erősítő/receiver kompatibilis a nagy min-
tavételezési frekvenciával (88,2 vagy 96 kHz).
Azonban ha a kimeneti hang torz, vagy nincs 
hang, változtassa meg a beállítást „48 K”-ra! 

   Megjegyzések:
   –  A Digital Audio Setup csak akkor elérhető, ha a HDMI Audio 

{Off}-ra van állítva
   –  Az LPCM Output csak akkor választható, ha a {PCM Only} 

aktiválva van. Minél magasabb a mintavételi frekvencia, annál 
jobb a hangminőség.

  HDMI Audio  Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a HDMI OUT csatlakozó 
aljzatot használja a TV vagy más megjelenítő eszköz csatlakozta-
tásához.

  {On}  –  Engedélyezi az audio kimenetet a HDMI csatlako-
zón keresztül.

  {Off}  –  Kikapcsolja a HDMI audio kimenetet. Ebben az 
esetben egy külön audio csatlakoztatás szükség a 
lejátszóról a TV-re a hang átviteléhez.

  Sound Mode Annak a gyárilag beállított hangeffektusnak a kiválasztása, amely 
  (hangzási mód)   illeszkedik a lemeztartalomhoz, vagy amely a lejátszott zenei 

stílushoz optimalizálja a hangzást.
  {3D}   –   Ez a funkció két hangsugárzó segítségével állít 

elő virtuális surround hangzási élményt.  
Az elérhető opciók: {Off} (ki), {Living Room} 
(nappali), {Hall}, {Arena}, és {Church} (temp-
lom). 

	 	 {Movie	Mode}	(film	üzemmód)	
   Filmszerű hangeffektusok. Az elérhető opciók: {Off} (ki), {Sci-

Fi} (tudományos-fantasztikus), {Action} (akció), {Drama} 
(dráma) és {Concert} (koncert). 

  {Music Mode} (zene üzemmód) 
   Zenei hangeffektusok. Az elérhető opciók: {Off} (ki), {Digital} 

(digitális), {Rock}, {Classic} (klasszikus zene) és {Jazz}



38

Beállító menü opciók

  Audio Setup Page - Audio beállító oldal  
  (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  CD Upsampling Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a zenei CD-k jelének konvertá-
  (CD mintavételezés  lását magasabb mintavételezésűre a kifinomult digitális jelfeldol-
  felkonvertálása)   gozás segítségével, a jobb hangminőség érdekében. Ha a CD 

Upsampling aktiválva van, a lejátszó automatikusan sztereó 
módba kapcsol.

  {Off}  – A CD upsampling kikapcsolása!
  {88.2 kHz (X2)} –   A CD-k mintavételezésének az eredeti 

kétszeresére való konvertálásához! 
  {176,4 kHz (X4)} –   A CD-k mintavételezésének az eredeti 

négyszeresére való konvertálásához!

   Megjegyzés: A CD upsampling csak akkor lehetséges, ha a 
zenei CD lejátszása sztereó módban történik.

  Night Mode Ez az üzemmód optimalizálja a hangzást alacsony hangerő mel-
  (éjszakai üzemmód)   lett. Az erős hangok tompításra kerülnek, míg a halk hangokat a 

készülék felerősíti a hallhatóság szintjére. Ez a szolgáltatás csak 
DVD lemezek esetében alkalmazható, Dolby Digital módban.

  {On} –  Ezzel beállítja az alacsony hangerejű kimenetet. 
  {Off} –   Kikapcsolja az éjszakai üzemmód szolgáltatást. 

Ezt választva ismét teljes dinamikájával élvezheti 
a surround hangzást.
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Beállító menü opciók

  Video Setup Page - Video beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  TV Type A színrendszer kiválasztása, amely illeszkedik a csatlakoztatott 
  (a TV színrendszere)   TV-hez. Ez lehetővé teszi különböző szabványú lemezek (PAL 

vagy NTSC lemezek) lejátszását ezen a készüléken.
  {PAL}  – PAL rendszerű TV-hez.
  {Multi}  –  Mindkét - PAL és NTSC - rendszerrel kompatibi-

lis TV-hez.
  {NTSC}  – NTSC rendszerű TV-hez.

  TV Display A képoldalarány a csatlakoztatott TV-készüléknek megfelelően 
  (a TV képformátuma)  beállítható. 
  {4:3 Pan Scan} –  Teljes magasságú kép  

levágott oldalakkal.

  {4:3 Letter Box} –  „Széles képernyős” meg- 
jelenítéshez, felül és alul  
fekete sávokkal

  {16:9 Wide Screen} –   Széles formátumú  
televízióhoz (16:9  
képoldalarány).

  Progressive (progresszív)  A progresszív pásztázás funkció engedélyezése előtt meg kell 
győződnie arról, hogy az Ön TV-je képes-e progresszív jelek 
fogadására (progresszív pásztázású TV szükséges), és hogy ezt 
a készüléket az Y Pb Pr csatlakozókon át csatlakoztatta-e a TV-
jéhez (lásd „Üzembe helyezés - A Progressive Scan (progresszív 
pásztázás) funkció beállítása”)!

  {On}  –   A progresszív pásztázású mód bekapcsolása. 
Olvassa el a TV-n megjelenő utasításokat, majd a 
műveletet hagyja jóvá a távvezérlő OK gombjával!

  {Off}  –  A progresszív pásztázású mód kikapcsolása.

   Megjegyzés: A Progressive Scan beállítás nem elérhető HDMI 
videojel érzékelése esetén.
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Beállító menü opciók

  Video Setup Page - Video beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  Picture setting Ez a készülék három gyári szín-alapbeállítással rendelkezik, 
  (képbeállítások)   valamint egy egyedileg beállítható, személyre szabható beállítást 

is használhat.
  {Standard}  – Az eredeti színbeállítás kiválasztása.
  {Bright}   – Erőteljesebb színbeállítás.
  {Soft}   – Lágyabb jellegű színbeállítás.
  {Personal}   –  Egyéni igényei szerint módosíthatja a kép 

színbeállítását. Használja a  gombokat 
a legjobban megfelelő beállítás kiválasztá-
sára, majd nyomja meg az OK gombot a 
jóváhagyáshoz! Átlagos beállításhoz válassza 
a {0}-t!

  Component (komponens)  A készülék és a TV között létrehozott videokapcsolathoz illesz-
kedő videokimenet kiválasztása.

  {RGB}  – Válassza ezt a Scart (TV OUT) csatlakoztatáshoz! 
  {INTERLACED} –  Válassza ezt a komponens video csatlakoz-

tatáshoz (Y Pb Pr)!

  HD JPEG  A HD JPEG lehetővé teszi, hogy eredeti felbontásban élvezhes-
se érintetlen és tömörítetlen minőségű képeit. Ez a szolgáltatás 
csak akkor működik, ha a lejátszót HDMI-kompatibilis TV-vel/
készülékkel kötötte össze.

  {On} – A kép megjelenítése nagyfelbontású minőségben. 
  {Off} – A kép megjelenítése standard minőségben.

   Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak a JPEG képlemez esetében 
elérhető. Ez a készülék a 720p és az efölötti képernyő-felbon-
tást támogatja.
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Beállító menü opciók

  Video Setup Page - Video beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  HDMI Setup  A képbeállítások elvégzése a képminőség és a megjelenítés 
  (HDMI beállítás)   javítása érdekében a lemezek lejátszásakor. Ez a funkció csak ak-

kor használható, ha a készüléket HDMI-kompatibilis TV-hez/más 
készülékhez csatlakoztatja.

  {Resolution}   –  A megfelelő videofelbontás kiválasztása a 
csatlakoztatott TV képességeitől függ.

   
    {Auto}
     A videokimenet automatikusan érzékeli és 

kiválasztja a kijelző által támogatott legjobb 
felbontást.

    {480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}
     Videofelbontás manuális választása. A „p” 

jelentése progresszív, az „i” jelentése váltott 
soros.

   Megjegyzés: Ha a nem támogatott felbontás miatt sötét 
marad a TV-képernyő, használjon kompozit kábelt e készülék és 
a TV összekötéséhez! Kapcsolja a TV-t a megfelelő videobeme-
neti csatornára, és állítsa be a felbontást 480p-re/576p-re!

  {Wide Screen Format}
    – A megfelelő képoldalarány beállítása. 

    {4:3 Pillar Box}
     Válassza ezt, ha széles formátumú TV-n 4:3-as 

képet akar megjeleníteni széthúzás nélkül. A 
képernyő mindkét oldalán fekete sávok lesznek.

    {Superwide}
     Válassza ezt, ha széles formátumú TV-n 

4:3-as képet akar megjeleníteni nem-lineáris 
széthúzással (azaz a kép közepe kevésbé lesz 
széthúzva, mint a széle). 

    {Off}
     Oldalarány beállítás nincs, ha ezt az opciót 

választja.

     Megjegyzés: A {Superwide} és a {4:3 Pillar 
Box} csak a következő felbontásokhoz elér-
hető: 720p, 1080i vagy 1080p.
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Beállító menü opciók

  Video Setup Page - Video beállító oldal 
   (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  HDMI Setup   Folytatás… 
  (HDMI beállítás)  
  {EasyLink}   –   Lehetővé teszi a HDMI CEC kompatibilis 

eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel.

  Megjegyzések:
   –   A TV-jének és más csatlakoztatott eszközöknek kompatibili-

seknek kell lenniük a HDMI CEC rendszerrel!
   –   Be kell kapcsolnia a HDMI CEC működtetést a TV-jén és 

más csatlakoztatott eszközökön az EasyLink vezérlés előnyei-
nek érvényesítéséhez! A részleteket lásd a TV, illetve a csatla-
koztatott eszközök útmutatóiban.

   –   A Philips nem garantál 100%-os interoperabilitást minden 
HDMI CEC kompatibilis eszköz között.

   {Auto Wakeup TV}
    Nyomja meg a      gombot a bekapcsoláshoz (mind 

a TV-t, mind ezt a lejátszó készüléket bekapcsolja), 
és indítsa el a videolemez lejátszását (ha a lemez 
rajta van a lemeztálcán)! A TV automatikusan a 
megfelelő videocsatornára kapcsol.

   E funkció kikapcsolásához válassza az {Off}-ot!

   {System Standby}
    Nyomja meg a készenléti/hálózati kapcsoló gombot 

ezen készülék, és az összes HDMI CEC kompatibi-
lis eszköz kikapcsolásához!

   E funkció kikapcsolásához válassza a {Decline}-t!

    Megjegyzés: A távvezérlő      gombjának lenyo-
másával és nyomva tartásával azonban még mindig 
kikapcsolhatja az összes HDMI CEC kompatibilis 
eszközt.

   Megjegyzés: Ha egy bejelentkezési üzenet jelenik meg, hagyja 
jóvá a beállítást az {OK}-val a menüben, és nyomja meg az OK 
gombot a folytatáshoz!
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Beállító menü opciók

  Preferenc Page - Egyéni beállító oldal 
  (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  Audio (kísérőhang)  A kívánt beszédnyelv kiválasztása a több kísérőhangú DVD-k 
esetében.

  Subtitle (felirat) A kívánt feliratnyelv kiválasztása DVD lejátszáshoz.

  Disc Menu (lemezmenü) A kívánt lemezmenünyelv kiválasztása DVD lejátszáshoz.

   Megjegyzés: Ha a kiválasztott kísérőhang/felirat/lemezmenü 
nyelv nem elérhető a DVD-n, helyette a lemez alapértelmezett 
nyelve lép érvénybe. 

  Parental (szülői korlátozás)  Ezzel a funkcióval tilthatja meg azoknak a lemezeknek a nézését, 
amelyek túllépik a beállított korhatári (minősítési) korlátot. 
Ez csak azokkal a DVD-kkel működik, amelyeken az egész 
lemezhez, vagy a lemez bizonyos jeleneteihez korlátozás van 
hozzárendelve.

  1)   A  gombokkal válasszon egy korlátozási szintet 1-től 
8-ig, és nyomja meg az OK gombot!

  2)   A távvezérlő 0-9 számgombjaival adja meg a hatjegyű 
jelszavát!

  Megjegyzések:
  –   A korlátozási (minősítési) szintek országfüggőek (az „1”-essel 

a legártalmatlanabb, a „8”-assal a legkevésbé fiataloknak való 
anyagokat jelölik). A szülői korlátozás kikapcsolásához, és min-
den lemez lejátszásának engedélyezéséhez válassza a „8”-ast!

  –   Némelyik DVD lemezt nem látnak el korlátozó minősítéssel, 
annak ellenére sem, hogy a borítójukon szerepel a lemez be-
sorolása. Az ilyen lemezek lejátszását nem tiltja a korlátozási 
szint beállítása. A VCD, SVCD és CD lemezeken nincsenek 
minősítési kategóriák, ezért ezen lemezek lejátszásának kor-
látozása hatástalan. 

  –   A választottnál magasabb minősítésű DVD-k nem lesznek 
lejátszhatók, hacsak meg nem adja ugyanezt a hatjegyű jelszót.

  PBC (lejátszás-vezérlés)  A Play Back Control (PBC) szolgáltatás csak a VCD/SVCD 
lemezek esetében használható. Lehetővé teszi a VCD-k (2.0) 
interaktív lejátszását, követve a kijelzőn megjelenő menüt. 

  {On} –   Az indexmenü megjelenítése (ha elérhető) a TV-n, 
amikor betölt egy VCD/SVCD lemezt.

  {Off} –   A VCD/SVCD átugorja az indexmenüt, és rögtön 
a lejátszás kezdődik.
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Beállító menü opciók

  Preferenc Page - Egyéni beállító oldal 
  (az aláhúzott opciók a gyári alapbeállítások) 

  Mp3/Jpeg Nav Az Mp3/Jpeg Navigator csak akkor használható, ha a lemezt me-
  (MP3/JPEG navigátor)   nüvel készítették el. Különböző képernyőmenüket választhat a 

könnyebb eligazodás érdekében a lemez tartalmában.
  {Without menu} –  Az összes állomány megjelenítése, amely 

az MP3 vagy kép-CD lemezen található.
  {With menu} –  A képernyőn az MP3- vagy kép-CD mappa-

menüje jelenik meg.

  Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem elérhető USB módban.

  Password (jelszó)  A jelszó a lemez zárolására (Disc Lock) és a szülői korlátozásra 
(Parental) szolgál. A gyárilag beállított jelszó „136900”. 

  A jelszó megváltoztatása:
  1)   Nyomja le kétszer az OK gombot a “Change Password” 

(jelszó megváltoztatása) menü kiválasztásához!

  2)  Használja a távvezérlő számgombjait (0-9) az érvényes 
hatjegyű jelszó megadására {Old Password}!

   Megjegyzés: Ha első alkalommal teszi ezt, vagy elfelejtette az 
érvényes jelszót, használja a gyárilag beállított jelszót: „136900”!

  3)   Adja meg az új hatjegyű jelszót {New Password}!
  4)   Ismételje meg a jelszót másodszor is {Confirm PWD}!
  5)   Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz és a menüből 

való kilépéshez!

  DivX Subtitle  Egy betűtípus beállítása, amely támogatja a felvett DivX feliratot.
  (DivX felirat) {Standard}  –   A készülék által előállított latin feliratfontok 

standard listája jelenik meg.
  {Central European} – Közép-európai fontokat jelenít meg.

  Európa egyéb részére csak
  {Cyrillic}  – Cirill fontokat jelenít meg.
  {Greek}  – Görög fontokat jelenít meg.

  Default (alapbeállítások)  Minden beállító menü opció értékét, és az egyéni beállításokat is 
a gyári alapértékre (default) állíthatja vissza, kivéve a jelszót a zá-
rolt lemezekhez (Disc Lock) és a szülői korlátozáshoz (Parental). 

  Nyomja meg az OK gombot a visszaállítás jóváhagyásához!
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Szoftverfrissítés

  Az utolsó szoftververzió tele-
pítése

  A Philips rendszeresen gondoskodik a 
szoftverfrissítésről annak érdekében, hogy 
a készülék kompatibilis legyen a legújabb 
formátumokkal. A frissítés ellenőrzéséhez 
hasonlítsa össze a készülék aktuális szoft-
ververzióját a Philips honlapján elérhető 
legutolsó verzióval!

  Nyomja meg a     gombot a lemeztálca 
kinyitásához!

  Nyomja meg a távvezérlő	„55”-ös 
számgombját!

 Jegyezze fel magának a fájlnevet!

  Látogassa meg a www.philips.com/sup-
port honlapot, és ellenőrizze a legutóbbi 
szoftverfrissítés elérhetőségét ehhez a 
készülékhez! 

  Ha a legutolsó szoftververzió újabb, mint 
a készüléké, töltse le, és tárolja egy CD-R 
lemezen!

  Tegye be a CD-R lemezt, és hagyja jóvá a 
frissítési műveletet!

 Megjegyzés:
  Soha ne húzza ki, vagy kapcsolja ki a 

készüléket a frissítés során!

  Ha a telepítés befejeződött, a készülék 
automatikusan készenléti módba kapcsol.
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Hibaelhárítás
FIGYELEM!
  Semmilyen körülmények között se próbálkozzon a készülék házilagos javításával, mert ez a 

garancia elvesztését vonja maga után! Ne szedje szét a készüléket, mert ez áramütés kocká-
zatát hordozza magában!

  Ha a készülék nem működik megfelelően, próbálja meghatározni a hiba okát az alábbi lista 
segítségével, mielőtt szervizbe vinné! Ha a hibát nem sikerült elhárítani, forduljon a kereske-
dőhöz vagy a Philips márkaszervizhez!

  Hibajelenség  Megoldás

  Nincs áram. –  Kapcsolja be a készüléket a      gombbal!
  –  Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó aljzatban van-e 

áram!
  –  Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból néhány percre!. 

Dugja be újra a hálózati kábelt, és a szokásos módon 
próbálja ismét használni a készüléket!

  Nincs kép. –  Nézze át a TV útmutatóját, és keresse meg benne, hogyan 
lehet a megfelelő bemenetre kapcsolni! Próbáljon a 
csatornák között váltani, amíg meg nem látja a DVD kép-
ernyőjét!

  –  Ha ez akkor történik, amikor progresszív pásztázásra vált, 
várjon 15 másodpercig az automatikus feléledésre, vagy 
kapcsoljon vissza az alapüzemmódba a következőképpen:

  1) Nyomja meg a     gombot a lemeztálca kinyitásához!
  2)  Nyomja meg a távvezérlő „1”-es számgombját! 
  –  Ha ez akkor történik, amikor a színrendszert beállította, 

várjon 15 másodpercig az automatikus feléledésre, vagy 
kapcsoljon vissza az alapértelmezett színrendszerre:

  1) Nyomja meg a     gombot a lemeztálca kinyitásához!
  2)  Nyomja meg a távvezérlő „3”-as számgombját! 

  Teljesen torz vagy –  Ellenőrizze a video-csatlakoztatást! 
  fekete-fehér kép. –  Ellenőrizze, hogy a lemez kompatibilis-e a lejátszóval!
  –  Néha a képminőség néha romolhat egy kicsit, de ez nem 

utal hibára.
  –  A lemez szennyezett. Tisztítsa meg!

  Nincs hang vagy torz –  Ellenőrizze az audio csatlakozásokat! 
  a hang. –  Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott audio készülékek a 

megfelelő bemeneti forrásra csatlakoznak-e!
  –  Végezze el a helyes digitális kimeneti beállításokat a leját-

szóhoz csatlakoztatott eszközöknek megfelelően! Lásd 
„Audio Setup Page – Digital Audio Setup”.
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Hibaelhárítás

  Hibajelenség  Megoldás

		A	távvezérlő	nem – Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a lejátszó előlapján 
  működik	megfelelően.		 	 található infravörös érzékelőre (és nem a TV-készülékre)!
  –  Távolítson el minden akadályt a lejátszó és a távvezérlő 

között!
  – Az elemek lemerültek. Cseréljen elemeket!
  –  Ellenőrizze, hogy az elemeket az elemtartó egység belsejé-

ben feltüntetett (±) jelölésnek megfelelően helyezte-e be!
 
  A készülék nem indítja – Tegyen be egy lejátszható lemezt a lejátszandó oldallal 
  el a lejátszást.    felfelé! A DVD±R/DVD-RW/CD-R lemeznek lezártnak 

kell lennie!
  –  Ellenőrizze, hogy nem karcos vagy szennyeződött-e a 

lemez! Egy másik lemez kipróbálásával ellenőrizze, hogy 
nem sérült-e a lemez!

  – Nem megfelelő a lemez régiókódja.
  –  Lehet, hogy meg kell adnia a jelszót a lemez zárolásának 

feloldásához.
  –  Pára csapódott le a készülék belsejében. Vegye ki a lemezt, 

és hagyja bekapcsolva a rendszert kb. egy órán át!

		Nem	működnek	a – Technikai probléma lépett fel. Áramtalanítsa a készüléket 
  készülék gombjai.   10 másodpercre, majd csatlakoztassa újra a hálózathoz!

  A kép oldalaránya (kép- – A DVD-n rögzítve van az oldalarány (képformátum).
  formátum) nem változ- – Lehet, hogy a TV olyan típusú, amelyiken nem lehet az 
  tatható meg, annak elle-  oldalarányt (képformátumot) megváltoztatni.
  nére, hogy átállította a 
  rendszeren.

  Néhány szolgáltatás – mint – Lehet, hogy a DVD-n nincsenek rajta ezek a szolgáltatások.
  a kameraállás, a feliratok – A DVD tiltja a kísérőhang nyelve, illetve a felirat átváltását.
  vagy	a	többnyelvű	hang	--	
  nem használható.

  Néhány tételt a beállító – Nyomja meg kétszer a  gombot, mielőtt kiválasztja a 
  menüben/rendszermenü-  lemezbeállító menüt!
  ben nem lehet kiválasztani. – A lemeztől függően néhány menütétel nem választható ki.
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Hibaelhárítás

  Hibajelenség  Megoldás

  A kép lejátszás közben –  Ellenőrizze, hogy nincs-e a lemezen ujjlenyomat vagy kar-
  egy-egy pillanatra   colás, és tisztítsa meg a középtől kifelé simítva egy puha, 
  kimerevedik.   száraz ronggyal!

  A progresszív pásztázás –  Ellenőrizze, hogy a lejátszó videokimenete a komponens 
  nem választható ki.   video aljzatokon keresztül van-e csatlakoztatva (Y Pb Pr)!
  – Szüntesse meg a HDMI csatlakoztatást!

  A HDMI kimenet nem – Nem fog hangot hallani a HDMI kimenetről, ha a forrás 
  adja ki a hangot.    csak DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protec-

tion)-kompatibilis.
  –  A HDMI csatlakozás nem adja ki a másolásvédett DVD 

Audio források jelét.
  –  Ellenőrizze, hogy az audio kimenet beállítása nincs-e 

kikapcsolva! A részletekért lásd “Beállító menü opciók 
– {Audio Setup – HDMI Audio}”!

  Nincs HDMI videokimenet. –  HDMI csatlakozást csak HDCP-s (High Bandwith Digital 
Content Protection) HDMI-vel ellátott készülékek között 
lehet létesíteni. Ha egy (HDCP-s) DVI csatlakozót akar 
csatlakoztatni, külön DVI-HDMI átalakítóra van szüksége.

  –  Ellenőrizze, hogy a készülék felbontása illeszkedik-e a 
HDMI-n keresztül csatlakoztatott készülékhez! A részle-
tekért lásd “Beállító menü opciók – {Video Setup – HDMI 
Setup – HDMI Video}”! 

  –  Felbontás választásakor DVI TV-hez, torz kép vagy fekete 
képernyő jelenhet meg, lásd a HDMI Setup menüpontot.

  A DivX®	film	lejátszása –  Lehet, hogy az audio codec-et nem támogatja ez a lejátszó.
  közben nincs hang.

  DivX®	filmnél	az	ismétlés –  Ellenőrizze, hogy a film fájlmérete nem haladja-e meg a 
  funkció	nem	működik.		 	 lemez fájlméretet a letöltés során!
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Hibaelhárítás

  Hibajelenség  Megoldás

  Bizonyos DivX® fájlok nem –  Ellenőrizze, hogy a DivX film letöltésekor teljes-e a fájl!
  játszhatók le vagy átugorja –  Ellenőrizze, hogy helyes-e a fájlnév kiterjesztése! Ezt meg-
  őket	a	készülék.		 	 	teheti egy CD-ROM meghajtóval felszerelt számítógép 

segítségével.
  –  Ez a lejátszó DVD, VCD, SVCD, Audio CD, MP3, WMA, 

WMV és DivX® lemezek lejátszására készült. Más for-
mátumok, mint a liquid audio, az RM (RealMedia), a WAV 
vagy az olyan nem audio fájlok, mint a .doc, a .txt, a .pdf 
nem támogatottak.

  –  A problematikus DivX® fájlokat próbálja meg számítógé-
pen lejátszani. Ha ez nem sikerül, a forrásfájl valószínűleg 
sérült.

  –  Próbálja meg ismét letölteni a fájlt egy másik forrásból, 
vagy ha a fájlt saját maga készítette, tegye ezt még egyszer, 
és ellenőrizze a beállítások helyességét!

		Az	USB	flash	meghajtó –  Az USB flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a 
  tartalma nem olvasható.   lejátszóval.
  –  A meghajtót más fájlrendszerben formázták, mint amit ez 

a készülék támogat (pl. NTFS).

		Lassú	az	USB	flash –  A nagy fájlméret vagy a nagy memória miatt hosszabb idő 
  meghajtó olvasása.   kell az olvasáshoz, és a megjelenítéshez a TV-képernyőn.
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Műszaki	adatok
TV SZABVÁNY
 (PAL/50 Hz)       (NTSC/60 
Hz)
Sorok száma 625 525
Lejátszás Többnormás (PAL/NTSC)

VIDEO	JELLEMZŐK
Video DA átalakító  12 bit, 108 MHz 
YPbPr   0,7 Vpp, 75 ohm
Videokimenet  1 Vpp, 75 ohm 

VIDEO FORMÁTUM
Digitális MPEG 2 - DVD, SVCD esetén
Tömörítés  MPEG 1 - VCD esetén
  DivX®

DVD 50 Hz 60 Hz
Vízszintes 
felbontás  720 képpont 720 képpont
  1920 képpont 1920 képpont
Függőleges 
felbontás 576 képpont 480 képpont
  1080 sor 1080 sor

VCD 50 Hz 60 Hz
Vízszintes
felbontás  352 képpont 352 képpont
Függőleges
felbontás  288 képpont 240 képpont

AUDIO FORMÁTUM
Digitális MPEG/AC-3/ tömörített
  PCM  digitális
    16, 20, 24 bit 
     fs = 44,1, 48, 96 

kHz 
  MP3 (ISO9660)  96, 112, 128, 

256 kbps és 
változó bitse-
besség, fs = ��, 
44,1, 48 kHz

Analóg sztereó hang
Dolby Surround kompatibilis lekeverés Dolby 
Digital többcsatornás hangról

AUDIO	JELLEMZŐK
DA átalakító 24 bit, 192 kHz
DVD fs = 96 kHz    4 Hz - 44 kHz
  fs = 48 kHz    4 Hz - 22 kHz
SVCD fs = 48 kHz    4 Hz - 22 kHz
  fs = 44,1 kHz  4 Hz - 20 kHz
CD/VCD fs = 44,1kHz   4 Hz - 20 kHz
Jel-zaj viszony (1 kHz)  > 90 dB
Dinamika-tartomány (1 kHz) > 80 dB
Áthallás (1 kHz)   > 70 dB
Torzítás/zaj (1 kHz)  > 65 dB
MPEG MP3      MPEG Audio L3

CSATLAKOZÓK
Scart kimenet Euro csatlakozó
Y Pb Pr kimenet Cinch 3 db
Videokimenet Cinch (sárga)
Hangkimenet (L+R) Cinch (fehér/piros)
Digitális kimenet 1 koaxiális
   IEC60958 CDDA/

LPCM esetén 
   IEC61937 MPEG 1/2 

esetén 
  Dolby Digital
HDMI kimenet

KÉSZÜLÉKHÁZ
Méretek (szé x ma x mé) 435 x 38 x 209 mm
Tömeg    kb. 1,4 kg

TÁPELLÁTÁS
Elektromos hálózat  230 V; 50 Hz
Teljesítmény-felvétel < 12 W
Teljesítmény-felvétel készenléti módban
    < 1 W

A műszaki adatok bejelentés nélküli megvál-
toztatásának jogát fenntartjuk.



51

Kifejezések magyarázata
Analóg audio: Hang, melyet nem alakítottak 
át számok sorozatává. Az analóg hang az AU-
DIO LEFT/RIGHT csatlakozókon elérhető. 
A piros és fehér aljzatok két audio csatornát 
adnak ki, a bal és a jobb csatornát.

AUDIO OUT aljzatok: Piros és fehér 
aljzat a készülék hátoldalán, mely a hangjelet 
másik berendezés (TV, sztereóerősítő stb.) 
felé továbbítja.

Bitráta: Az az adatmennyiség, amely egy 
adott hosszúságú zene tárolásához szükséges; 
mértékegysége kilóbit/másodperc vagy kbps. 
Vagy a rögzítéshez használt sebesség. Általá-
ban véve minél magasabb a bitráta, vagy minél 
nagyobb a felvétel sebessége, annál jobb a 
hangminőség. Mindemellett a magasabb bitrá-
tához több hely szükséges a lemezen.

Cím (title): A film vagy zenei részlet 
leghosszabb egybefüggő darabja. Minden cím 
rendelkezik egy sorszámmal, mely megkön-
nyíti a keresést.

DivX: A DivX kód védjegyfüggő, MPEG-4 
alapú videó tömörítésére szolgáló eljárás, 
melyet a DivX® Networks Inc. fejlesztett 
ki, és eléggé le tudja tömöríteni a digitális 
videókat ahhoz, hogy Interneten keresztül 
továbbíthatóak legyenek, miközben megma-
rad a jó minőség.

Dolby Digital: Surround hangzás, melyet a 
Dolby Laboratories fejlesztett ki. Legfeljebb 
6 digitális audio csatornát tartalmazhat (bal 
és jobb elülső sugárzó, bal és jobb surround 
sugárzó, középső sugárzó és mélysugárzó).

EasyLink: A Philips EasyLink a HDMI CEC 
ipari szabványos protokollt használja a 
funkcionalitás megosztására a készülék és a 
csatlakoztatott eszközök között. Ez a szolgál-
tatás csak akkor elérhető, ha a készüléket egy 
HDMI kábellel csatlakoztatja a HDMI CEC 
kompatibilis TV-hez.

Fejezet (chapter): Képi vagy zenei részlet 
a DVD lemezen, mely a címnél rövidebb. 
Egy cím több fejezetből is állhat. Minden 
fejezetnek sorszáma van, mellyel könnyen 
visszakereshető.

HDCP (High-bandwith Digital Content Pro-
tection) – olyan specifikáció, amely digitális 
tartalmak biztonsági (védett) átvitelét nyújtja 
különböző készülékek között (a szerzői 
jogok megsértését megelőzendő).

HDMI: High-Definition Multimedia Interface 
(nagyfelbontású multimédia interfész) - nagy-
sebességű digitális csatlakozó felület, amely 
alkalmas tömörítetlen nagyfelbontású videojel 
és digitális sokcsatornás hang átvitelére. Tö-
kéletes hang- és képminőséget nyújt, amely 
teljesesen zajmentes. A HDMI „visszafelé” 
teljesen kompatibilis a DVI-vel.
A HDMI szabvány követelményeinek meg-
felelően, ha HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection – nagy sávszélességű 
digitális tartalomvédelem) nélküli HDMI vagy 
DVI készülékeket csatlakoztat, nem lesz kép- 
és hangkimeneti jel.

JPEG: Általánosan használt digitális állókép 
formátum. Az állókép adatok tömörítési 
rendszerét a Joint Picture Experts Group 
fejlesztette ki. A képminőség minimális 
csökkenése mellett magas tömörítési arányra 
képes. A fájlok a „JPG” vagy „JPEG” kiterjesz-
tésről ismerhetők fel. 

Képoldalarány (aspect ratio): A kép 
vízszintes és függőleges oldalának aránya. A 
hagyományos TV-készülék esetében ez 4:3, 
míg a széles formátumnál ez 16:9. A „letter 
box” beállítás lehetővé teszi a széles kép 
élvezetét 4:3-as standard képernyőn.
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Kifejezések magyarázata
Komponens videokimenet: A lejátszó 
hátoldalán található aljzatok, melyek segít-
ségével kiváló minőségű kép továbbítható a 
komponens videobemenettel (R/G/ B, Y/Pb/Pr 
stb.) rendelkező TV-készülékekbe.

Kompozit video (CVBS): A legtöbb fo-
gyasztói videotermékben szokásosan használt 
egyszerű videojel.

Lemezmenü: Képernyőmenü, mellyel a 
képek, hangok, képfeliratok, kameraállások 
stb. választhatók ki, melyeket a DVD-lemezre 
rögzítettek.

MP3: Hangtömörítésre használt állományfor-
mátum. Az „MP3” a Motion Picture Experts 
Group 1 (MPEG-1) Audio Layer 3 rövidítése. 
Az MP3 formátum használatával egy CD-R 
vagy CD-RW lemezen kb. tízszer annyi zenei 
adat tárolható, mint egy hagyományos audio 
CD lemezen.

PBC: Lejátszás-vezérlés. A Video CD vagy 
Super VCD lemezek egy olyan jelet tartal-
maznak, mely a lejátszást vezérli. A PBC-t tá-
mogató VCD vagy SVCD lemezekre rögzített 
menük segítségével interaktív lejátszást és 
keresést végezhet.

PCM: Pulse Code Modulation, az egyik 
analóg-digitális audio kódolási rendszer, amely 
a konvertáláskor nem használ tömörítést.

Progresszív pásztázás: A progresszív 
pásztázású megjelenítők másodpercenként 
kétszer annyi képet rajzolnak ki, mint egy 
közönséges (hagyományos) TV-rendszerben. 
Ez nagyobb képfelbontással és jobb képminő-
séggel jár együtt.

Régiókód: Egy rendszer, mely csak az adott 
régióban teszi lehetővé a lemezek lejátszását, 
ahová azokat szánták. A készülék csak a meg-
felelő régiókóddal ellátott lemezeket fogja 
lejátszani. A készülék régiókódját a típustáb-
lán találja. Egyes lemezek minden régióban 
lejátszhatóak, ezek az ALL jelölést viselik.

Szülői	korlátozás:	A lemez lejátszhatóságát 
korlátozza a felhasználók életkorának, vagy 
az adott országban érvényben lévő korláto-
zásnak megfelelően. A korlátozás lemezről 
lemezre változik; ha be van kapcsolva, a 
lejátszás nem lehetséges, ha a szoftverben 
szereplő érték magasabb, mint a felhasználó 
által beállított érték.

TV OUT aljzat: Sárga csatlakozó aljzat a 
lejátszó hátoldalán, mely a videojelet küldi a 
TV-készülék felé.

WMA: Windows Media™ Audio. A Mic-
rosoft Corporation által kidolgozott audio 
tömörítési technológiát jelöli. A WMA adatok 
a Windows Media Player version 9, vagy a 
Windows Media Player for Windows XP 
programmal kódolhatók. A WMA állományok 
a „WMA” fájlkiterjesztésről ismerhetők fel.

WMV: Windows Media formátumú videofájl 
vagy stream. A Microsoft által kifejlesztett 
MPEG-4 alapú mozgókép-tömörítési formá-
tum.




