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Svarīgi
‘Izlasiet un saprotiet visu informāciju drošības bukletā 
pirms TV uzstādīšanas un lietošanas. Ja radīsies 
kādi bojājumi šo norādījumu neievērošanas rezultātā, 
garantija nebūs spēkā.’
Atbrīvošanās no vecās ierīces un baterijām
Lūdzu, neatbrīvojieties no šī TV vai baterijām kā no 
parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja vēlaties 
atbrīvoties no šīs ierīces vai baterijām, lūdzu, 
apsveriet atkritumu savākšanas sistēmas vai vietas 
attiecīgai to pārstrādei.
Uzmanību:  Zīme Pb zem simbola uz baterijām norāda to, ka
šī baterija satur svinu.

Preces Baterija
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1. Gaidīšanas režīms
2. Apturēt (Multivides pārlūka režīmā)
3. Atskaņot (Multivides pārlūka režīmā) / 

Atvērt slīdrādi (Multivides pārlūka režīmā)
4. Strauja patīšana atpakaļ (Multivides 

pārlūka režīmā)
5. AV / Avota izvēle
6. TV
7. Elektroniskais programmu ceļvedis (DTV 

režīmā)
8. Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa 

labi/pa kreisi)
9. Programmu ierakstīšana
10. Mainīt programmu uz leju / Lapu uz leju
11. Pauze skanējumā
12. Pazemināt skaņu
13. Zaļā poga / Saraksts Kalendārs (EPG) / 

Atzīmēt/Noņemt atzīmi visiem ( izlases 
sarakstā) 

14. Sarkanā poga
15. Ciparu pogas
16. Subtitri ieslēgts-izslēgts (DVB kanāliem)
17. Teleteksts / Sajaukums (TEKSTA režīmā)
18. Zilā poga/Rediģēt kanālu sarakstu/Filtrēt 

(Izlases sarakstā un EPC)
19. Dzeltenā poga/Laika zonas grafiks (EPG)
20. Skaļāk
21. Nākošā programma / Lapa uz leju
22. Atgriezties/Atpakaļ/Satura rādītājs 

(TEKSTA režīmā)/Pārslēgt
23. Mono-Stereo / Dual I-II / Esošā valoda (*) 

(DTV kanāliem)
24. Okay (apstiprināt) / Turēt (TEKSTA 

režīmā) / Kanālu saraksts
25. Informācija / Parādīt (TEKSTA režīmā)
26. Izvēlne ieslēgta-izslēgta / Iziet (multivides 

pārlūka režīmā)
27. Attēla tālummaiņa
28. Strauja patīšana uz priekšu (Multivides 

pārlūka režīmā)
29. Pauze (Multivides pārlūka režīmā) / Laika 

nobīdes ierakstīšana

TV izmantošana 
Tālvadības pults 

PIEZĪME: Tālvadības pults amplitūda ir apmēram 7m/23 
pēdas.

Teleteksts
Nospiediet TEXT pogu, lai ieietu. Nospiediet 
vēlreiz, lai aktivizētu sajaukuma režīmu. Nospiediet 
vēlreiz, lai izietu. Sekojiet norādījumiem, kas 
parādās digitālā teleteksta ekrāna.

Digitālais teleteksts (tikai Apvienotajai 
Karalistei)
Nospiediet TEXT pogu, lai redzētu digitālā teleteksta 
informāciju. Vadiet to ar krāsainajām pogām, 
kursorpogām un OK pogu. Vadības metode var 
atšķirties atkarībā no digitālā teleteksta satura. 
Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā 
teleteksta ekrānā.
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Ieslēgšana/izslēgšana
Lai ieslēgtu TV
Lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma:

• Nospiediet “ ” pogu, CH- uz CH+ vai ciparpogu 
uz tālvadības pults.

• Nospiediet sānu funkciju slēdzi, līdz TV ieslēdzas 
no gaidīšanas režīma. 

Piezīme: Ja TV ir ieslēgts un netiek lietots kādu brīdi, TV 
pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nākošreiz ieslēdzot TV, 
sekojošs ziņojums tiks attēlots. “Gaidīšanas režīma iemesls 
irneizmantošana” Nospiediet OK, lai turpinātu.

Lai izslēgtu televizoru
• Nospiediet “ “ pogu uz tālvadības pults vai 

nospiediet sānu funkciju slēdzi, līdz TV pārslēdzas 
gaidīšanas režīmā.

Piezīme: Lai pilnībā izslēgtu televizoru, izvelciet kontaktdakšu 
no kontaktligzdas.

Sākotnējā iestatīšana
Jūs redzēsiet valodu izvēles ekrānu, pirmo reizi 
ieslēdzot TV. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet 
OK. 
Jūs varat iestatīt TV sākotnējās iestatīšanas ekrānā.

Antenas uzstādīšana
Izvēlieties ANTENAS opciju Meklēšanas veida ekrānā, 
lai meklētu zemes digitālos TV kanālus. 
Kanālu saraksts, kas izkārtots pēc LCN (*), tiks attēlots 
ekrānā, kad meklēšana būs pabeigta. Izvēlieties 
"TAIP" un nospiediet OK, lai saglabātu šo sarakstu. 

Nospiediet " " pogu, lai izietu no kanālu saraksta 
un skatītos TV.
(*) LCN ir loģiskā kanālu numura sistēma, kas sarindo 
pieejamos kanālus pēc atpazīstamas kanālu secības. 
(ja pieejams).

Kabeļa pievienošana
Izvēlieties CABLE opciju un nospiediet OK uz 
tālvadības pults. Automātiskai iestatīšanai izvēlieties 
TAIP un nospiediet OK. Šajā ekrānā jūs arī varat 
izvēlēties frekvences diapazonu. 
Ievadiet  f rekvences diapazonu manuāl i  ar 
ciparpogām. 
Piezīme: Meklēšanas ilgums mainīsies atkarībā 
no izvēlētā meklēšanas diapazona.

Atveriet multivides failus no USB diska
Jūs  va ra t  a t vē r t  f o to ,  mūz ikas  un  f i lmu 
fai lus, kas saglabāti USB diskā, pieslēdzot 
to savam TV. Pieslēdziet USB disku vienai 
no TV sānā esošajām USB ieejām. Nospiežot  
" " pogu multivides pārlūka režīmā, piekļūsiet attēla, 
skaņas un iestatījumu izvēlnes opcijām. Nospiežot 
“ M u l t i v i d e s  p ā r l ū k a  i z v ē l n e 

Paziņojumi, funkcijas un piederumi

Energoefektivitāte
Šim TV ir energoefektivitātes funkcijas:
• Enerģijas taupīšanas režīms (ECO): jūs varat 

piemērot enerģiju taupošus attēla iestatījumus. 
Kamēr skatāties TV, nospiediet Menu pogu, un 
enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus var atrast 
galvenās izvēlnes attēla sadaļā.

• Izslēgta attēla režīms: ja vēlaties tikai klausīties 
skaņu televizorā, jūs varat izslēgt displeju. Pārējās 
funkcijas turpinās darboties kā parasti. Kamēr 
skatāties TV, nospiediet Menu un izvēlieties Attēls, 
un tad izvēlieties "Attēls izslēgts" zem enerģijas 
taupīšanas režīma opcijas. 

• Piezīme: atvienojiet savu TV no elektrotīkla, ja tas 
netiks izmantots ilgāku laiku.

TV ritināšanas poga
TV ritināšanas poga TV sānos ļauj jums kontrolēt 
skaļumu, pārslēgt kanālus un pārslēgt TV gaidīšanas 
režīmā. 

Lai mainītu skaļumu: palieliniet skaļumu, ritinot uz 
augšu.  Samaziniet skaļumu, ritinot uz leju.
Lai mainītu kanālu: 
1. Nospiediet ritināšanas pogas vidusdaļā, ekrānā 
parādīsies kanāla informācijas josla. 
2. Izejiet cauri saglabātajiem kanāliem, spiežot pogu 
uz augšu vai uz leju.
Lai mainītu avotu: 
1. Nospiediet slēdža vidusdaļā divreiz, avotu saraksts 
parādīsies ekrānā.  
2. Izejiet cauri pieejamiem avotiem, spiežot pogu uz 
augšu vai uz leju.
Lai pārslēgtu televizoru gaidīšanas režīmā: 
Nospiediet slēdža vidusdaļu uz leju un turiet nospiestu 
dažas sekundes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
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Multivides pārlūka izvēlne

Atkārtot/Sajaukt režīma opcija

Sākt atskaņošanu ar  
un aktīvu 

TV atskaņo nākošo failu un atkārto sarakstu.

Sākt atskaņošanu ar 
OK un aktīvu  

Fails tiks atskaņots atkārtoti (atkārtojums).

Sākt atskaņošanu ar 
OK/  un aktīvu 

Fails tiks atskaņots sajauktā režīmā.

Sākt atskaņošanu 
arOK/  un aktīvu 

Failu atskaņošana turpināsieas nejaušā režīmā un nejauša atskaņošana 
tupināsies.

" " pogu vēlreiz, iziesiet no šī ekrāna. Jūs varat 
iestatīt sava Multivides pārlūka vēlamās funkcijas, 
izmantojot Iestatījumu izvēlni.
S VA R Ī G I !  D u b l ē j i e t  s a v u s  f a i l u s ,  p i r m s 
savienošanas ar TV. Ražotājs nenes atbildību 
par failu bojājumiem vai datu zudumu. Noteikti 
USB ierīču veidi, piemēram, MP3 atskaņotāji 
vai USB cietā diska dziņi/zibatmiņas var nebūt 
saderīgas ar šo TV. 

Pārraides ierakstīšana
Lūdzu, formatējiet USB zibatmiņu / ierīci pirms pirmās 
lietošanas reizes. Lai to izdarītu,  "nospiediet" OK, 
kamēr iezīmēta "Format Disk" izvēle displejā, un 
ievadiet savu pin kodu. Rūpnīcas noklusējuma kods 
ir 0000. 
• Lai ierakstītu pārraidi, pievienojiet USB zibatmiņu, 

kad TV ir izslēgts. Ierakstīšanas funkcija būs 
pieejam, tiklīdz ieslēgsiet TV.

• Pievienotajām USB zibatmiņām / ierīcēm jābūt 
vismaz 1 gigabaitam (1 gb) brīvas vietas un USB 
2.0 savietojamībai. Parādīsies kļūdas ziņojums, ja 
šie priekšnosacījumi neatbildīs prasībām.

• Pēc noklusējuma ierakstītās pārraides tiek 
saglabātas pievienotajā USB zibatmiņā / ierīcē. 
Jūs arī varat saglabāt šīs pārraides datorā, tomēr 
skatīties tās varēsiet tikai televizorā.

• TV atbalsta FAT32 un NTFS diska  formātus, bet  
ierakstīšana nebūs pieejama NTFS formatētiem 
diskiem. 

Laika nobīdes ierakstīšana  
Nospiediet NOPAUZĒT pogu, kamēr skatāties  
pārraidi, lai aktivizētu laika nobīdes režīmu.
• Laika nobīdes režīmā pārraide tiek nopauzēta un 

vienlaicīgi ierakstīta pievienotajā USB diskā.
• Nospiediet  (ATSKAŅOT) pogu vēlreiz, lai skatītos 

nopauzēto pārraidi no apturētās vietas. Nospiediet 
STOP pogu, lai apturētu laika nobīdes ierakstīšanu 
un atgrieztos tiešraidē.

Piezīme: Laika nobīdi nevar izmantot radio režīmā. 

P i e z ī m e :  J ū s  n e v a r a t  i z m a n t o t  l a i k a  n o b ī d e s 
ātrās attīšanas funkciju pirms atskaņošanas ātrās 
patīšanas opcijas izmantošanas.

Tūlītēja ierakstīšana

Nospiediet  pogu, lai tūlīt sāktu ierakstīt 
raidījumu, kamēr skatāties televizoru. Jūs varat 
nospiest  pogu uz tālvadības pults, lai ierakstītu 
nākošo EPC raidījumu. Šādā gadījumā ekrāna 
izvēlne parādīs ieprogrammētos raidījumus, ko 
paredzēts ierakstīt. Nospiediet  (STOP) pogu, lai 
atceltu tūlītēju ierakstīšanu. 
Piezīme: Jūs varat pārslēgt kanālus vai aplūkot multivides 
pārlūku ierakstīšanas režīma laikā. Pārraides ierakstīšanas 
vai laika nobīdes laikā brīdinājuma ziņojums parādīsies 
ekrānā, ja jūsu USB ierīces ātrums nebūs pietiekams.

Ierakstīto raidījumu skatīšanās  
Izvēlieties Ierakstu bibliotēka Multivides pārlūka 
režīmā. Izvēlieties ierakstīto pārraidi sarakstā (ja 
iepriekš ierakstīta). Nospiediet OK pogu, lai skatītu 
Atskaņošanas opcijas. Izvēlieties opciju, pēc tam 
nospiediet OK pogu.
Piezīme: Atskaņošanas laikā nevarēs skatīties galveno 
izvēlni un izvēlnes vienumus.

Nospiediet   (STOP) pogu, la i  pārtrauktu 
atskaņošanu un atgrieztos ierakstu bibliotēkā.

Lēnām uz priekšu
Ja nospiežat  (NOPAUZĒT) pogu, kamēr skatāties 
ierakstītās pārraides, būs pieejama lēnās patīšanas 
uz priekšu funkcija. Jūs varat izmantot  pogu, lai 
palēlinātu patīšanu. Nospiežot  pogu vairākas 
reizes, tiks mainīts lēnās patīšanas uz priekšu ātrums.

TV iestatījumu nomaiņa
Lai piekļūtu iepriekš norādītajām funkcijām;
1. Nospiediet Menu pogu;
2. Iezīmējiet savu izvēli
3. Lai apstiprinātu, nospiediet OK pogu.
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Elektronisko programmu ceļvedis (EPC)
Daži, bet ne visi kanāli, nosūta informāciju par 
pašreizējajiem un turpmākajiem raidījumiem. 

Nospiediet  “ ” pogu, lai redzētu EPC (Elektronisko 
programmu ceļveža) izvēlni.
Uz augšu/uz leju/pa labi/pa kreisi: virzās pa 
EPC.
OK: parāda programmu opcijas.
INFO: attēlo izvēlētās programmas sīkāku informāciju.
ZAĻĀ: pārslēdzas uz saraksta grafika EPC.
DZELTENĀ: pārslēdzas uz laika grafika EPC.
ZILĀ: attēlo filtrēšanas opcijas. 

 : TV sāks ierakstīt izvēlēto pārraidi. Jūs varat 
nospiest atkārtoti, lai apturētu ierakstu. 

Pārraides opcijas
EPC izvēlnē nospiediet OK pogu, lai ieietu 
Pārraides opcijas izvēlnē.
Kanāla izvēle
EPC izvēlnē izmantojot šo opci ju, jūs varat 
pārslēgties uz izvēlēto kanālu.
Ierakstīt / Dzēst ierakstīšanas taimeri
Kad esat izvēlējies kanālu EPC izvēlnē, nospiediet 
OK pogu. Izvēlieties “Ierakstīt” opciju un nospiediet 
OK pogu. Pēc tam ierakstīšana ir iestatīta izvēlētajam 
raidījumam. 
Iestatīt taimeri / Dzēst taimeri
Kad esat izvēlējies kanālu EPC izvēlnē, nospiediet 
OK pogu. Izvēlieties “Iestatīt taimeri pārraidei” opciju 
un nospiediet OK pogu. Jūs esat iestatījis taimeri 
turpmākiem raidījumiem.

TV atjaunināšana
Virzieties pa galveno izvēlni, izvēlieties iestatījumus, 
tiek attēlota pašreizējās programmatūras versija. 
Brīdinājums: Neieinstalējiet vecāku programmatūras 
versiju par pašreizējo versiju. TV Vision nav atbildīgs 
par problēmām, kas radušās programmatūras 
lejupielādes dēļ. 
Atjaunināt ar USB 
Pirms programmatūras atjaunināšanas pārliecinieties, 
ka: 
· USB ierīcei ir vismaz 256 megabaitu brīvas vietas, ir 
FAT vai DOS formatēta un ir atspējota ierakstīšanas 
aizsardzība. 
· Piekļuve datoram ar USB savienotāju un interneta 
piekļuvi

v i rz ie t ies  pa  www.ph i l ips .com/suppor t  un 
seko j ie t  p rog rammatū ras  a t jaun ināšanas 
norādījumiem.

Displeja opcijas
Režīms: maina attēla režīmu uz vienu no sekojošajiem: 
Dinaminis, Natūralus, Kinas, Sports ir Žaidimas.
Kontrasts: iestata attēla gaišuma un tumšuma 
vērtības.
Spilgtums: iestata attēla spilgtuma vērtību.
 Asums: iestata asuma vērtību. Augsta asuma vērtība 
dod skaidrāku, asāku attēlu atkarībā no satura.
Krāsas: iestata krāsu vērtību.
Pretgaisma: kontrolē pretgaismas spilgtumu.
Trokšņu samazināšana: samazina attēla trokšņu 
līmeni.

Skaņas iespējas
Skaļums: pielāgo skaļumu.
Izlīdzinātājs: izvēlas izlīdzinātāja režīmu.
Balanss: pielāgo, vai skaņa pārsvarā nāk no labā 
vai kreisā skaļruņa.
Austiņas: iestata austiņu skaļumu. 
Skaņas režīms : iestata vēlamo skaņas režīmu.
AVL: iestata maksimālā skaļuma ierobežojumu.
Austiņas/Lineout: šī opcija tiek iestatīta kā austiņas, 
ja televizoram ir austiņu izvade un ārējais pastiprinātājs 
ir pievienots tai.
Dinamiskais bass: Ieslēdz vai izslēdz dinamisko 
basu. Palielina basa diapazonu.
Apkārtējā skaņa: apkārtējās skaņas režīmu var 
ieslēgt vai izslēgt. 
Digitālā izvade: iestata digitālās izvades audio veidu.

Vecāku vadības iestatījumu konfigurēšana
Šī funkcija paredzēta piekļuves liegšanai noteiktiem 
kanāliem. To kontrulē ar jūsu noteiktu pin kodu. 
Rūpnīcas noklusējums ir “0000”.
Izvēlnes bloķēšana (izvēles): izvēlnes nobloķēšana 
iespējo vai atspējo piekļuvi izvēlnei. 
Kanālu bloķēšana (izvēles): šī opcija saņem kanālu 
nobloķēšanas informāciju no pārraidītāja un ja 
nepieciešams, nobloķē piekļuvi kanālam.
Nobloķēšana (izvēles): kad tiek iestatīta Kanālu 
nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos opcija, 
TV var vadīt tikai ar tālvadības pulti. Šādā gadījumā 
vadības paneļa taustiņi nedarbojas. 
Iestatît PIN kodu: nosaka jaunu PIN kodu. 
Piezīme: Ja Valsts opcija ir iestatīta kā Franciju, jūs varat 
izmantot 4725 kā noklusējuma kodu.
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Automātiska atjaunināšana no digitālā 
pārraidītāja
Kamēr TV ir pieslēgts antenas signālam. Ja iespēja 
"Automātiskā skenēšana" izvēlnē " Jaunināšanas 
opcijas" ir iespējota, TV ieslēdzas 3.00 naktī un meklē 
pārraižu kanālos jaunus programmatūru jauninājumus. 
Ja tiek atrasta jauna programmatūra un tā tiek veiksmīgi 
lejupielādēta, nākošreiz TV ieslēgsies ar jauno 
programmatūras versiju.
Piezīme: Ja TV neieslēdzas pēc atjaunināšanas, atvienojiet 
TV no kontaktligzdas uz 2 minūtēm, un pēc tam atkal 
pieslēdziet kontaktligzdai.

Traucējummeklēšana
TV neieslēdzas
Pārliecinieties, ka elektrības vads ir kārtīgi iesprausts 
sienas kontaktligzdā. Baterijas tālvadības pultī var būt 
tukšas. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz TV. 

Nekvalitatīvs attēls
• Vai esat izvēlējies pareizu TV sistēmu? 
• Slikts signāls var radīt attēla izkropļošanos. Lūdzu, 

pārbaudiet antenas savienojumu.
• Pārbaudiet, vai esat ievadījis pareizu kanāla 

frekvenci, ja veicāt manuāla meklēšanu. 
• Attēla kvalitāte var pasliktināties, ja televizoram 

vienlaikus pieslēgtas divas ārējās ierīces. Tādā 
gadījumā atvienojiet vienu no ārējām ierīcēm.

Nav attēla
• Nav attēla - tas nozīmē, ka televizors neuztver signālu. 

Vai esat nospiedis pareizo pogu uz tālvadības pults? 
Mēģiniet vēlreiz.  Arī pārliecinieties, ka ir izvēlēts 
pareizs ievades avots.

• Vai antena ir pieslēgta pareizi? 
• Vai antenas kabelis nav bojāts? 
• Vai antenas pieslēgšanai izmantotas atbilstīgas 

kontaktdakšas? 
• Ja šaubāties, konsultējieties ar izplatītāju.

Nav skaņas
• Vai TV skaņa ir nomutēta? Lai atceltu to, nospiediet  

“ ” pogu vai palieliniet skaņu.
• Skaņa skan tikai pa vienu skaļruni. Vai balanss nav 

iestatīts maksimāli uz vienu skaļruni? Skatiet skaņas 
izvēlnes sadaļu.

Tālvadības pults nestrādā
• Baterijas var būt tukšas. Uzlieciet atpakaļ vāciņu. 

Ievades avotus nevar izvēlēties
• Ja jūs nevarat izvēlēties ievades avotu, ir iespējams, 

ka ierīce nav pievienota. 
• Pārbaudiet AV kabeļus un savienojumus, ja esat 

mēģinājis pievienot ierīci.

Specifikācijas
Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi 

Tālāk attēlotā tabula demonstrē dažus tipiskus video attēlošanas 
režīmus. Jūsu televizors var neatbalstīt dažādas izšķirtspējas. 
Jūsu TV atbalsta līdz 1920x1080.

Indekss Izšķirtspēja Frekvence

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Ierakstīšana nav pieejama 
Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno 
USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums 
tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas 
funkciju. Ja nevarat ierakstīt, mēģiniet izslēgt TV un 
atkārtoti pieslēgt ierīci.

USB ir pārāk lēns 
Ja ekrānā parādās ziņojums "USB ir pārāk lēns", sākot 
ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām 
parādās tāds pats kļūdas ziņojums, iespējams, ka jūsu 
USB zibatmiņa nav USB 2.0 savietojama.
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Televīzijas pārraides PAL B/G D/K K

Kanālu uztveršana VHF (BAND I/III) UHF (BAND 
U) HYPERBAND

Noteikto kanālu skaits 1000

Kanāla indikators Ekrāna displejs

RF antenas ieeja 75 omi (nebalansēta)

Darba spriegums 220-240V AC, 50Hz.

Audio Vācu+Nicam Stereo

Audio izejas 
spriegums (WRMS.) 
(10% THD)

2x6 W

Elektroenerģijas 
patēriņš

65 W

Svars 7,15

 TV izmēri  PlxGxA (Ar 
pamatni)

185 x 744 x 492

TV izmēri PlxGxA (bez 
pamatnes)

41 x 744 x 456

Displejs 16/9_32” collas

Darbības temperatūra 
un mitrums: 

5ºC līdz 45ºC, 85% mitruma 
līmenis

Avots Atbalstītie signāli Pieejams

EXT
(SCART )

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Sāna AV
PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P 50Hz,60Hz O

HDMI1 
HDMI2

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz, 

60Hz
O

AV un HDMI signālu saderība
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Multivide Paplašinājums Formāts Piezīmes

Video Audio

 Filmas dat, mpg, mpeg Mpeg1,2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

1080P@ 30fps 50 Mbit/
sek

dat, mpg, mpeg MPEG2 ,H.264, VC1, 
AVS, MVC

MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps MVC: 
1080P@ 24fps Citi: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sek.

.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, 
LPCM

1080P@ 30fps 50Mbit/
sek.

.mkv MPEG1,2,4, XviD,
H.264,
VC1,WMV3,
Kustīgs JPEG

MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps 
Citi:1080P@ 30fps 
50Mbit/sek.

.mp4 .mov MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM

H.264: 
1080Px2@25fps1080P@ 
50fps Citi: 1080P@ 
30fps 50Mbit/sek.

.avi MPEG1,2,4
Xvid 
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Kustīgs JPEG

MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM, WMA

H.264: 1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps Ci t i : 
1080P@ 30fps” 50Mbit /
sek.

flv H.264,
Sorenson H.263

MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, 
LPCM/ADPCM

H.264: 1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps Citi: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sek.

3gp,3g2 MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P 
20Mbit/sek.

asf, wmv MPEG2,4, XviD, 
H.264, VC1,WMV3

MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, 
WMA

1080P@ 30fps 50 Mbit/
sek

Mūzika .mp3

-

MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)

.wav LPCM

WMA / ASF WMA, WMA Pro

.m4a/ .aac AAC, HEAAC

Foto .jpg .jpeg Bāzlīnijas JPEG MAKS. PxA = 14592x12288
Līdz 8 megabaitiem.png Progresīvais JPG

.bmp nav rindpārleces izvērses

.png rindpārleces izvērse

Subtitri sub - -

srt - -

Atbalstītie failu formāti USB režīmā



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used 
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V.  All rights reserved.
www.philips.com




