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1 Hookup and play

Before you operate this Blu-ray disc player, read and understand all accompanying instructions.Преди да използвате този Blu-ray диск плейър, трябва да прочетете и разберете всички 
придружаващи го инструкции.
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2 Use your Blu-ray disc player
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips 
offers (e.g. product software upgrade), register your product at www.philips.com/welcome. 

Basic play control

 During play, press the following buttons to control.

Button Action

 / Stop play.
Press and hold (more than 4 seconds) to open or 
close the disc compartment.
Pause play.
Press repeatedly to slow forward frame by frame.
Start or resume play.

 / Skip to the previous or next track, chapter or file.

 / Fast backward or forward. 
Press repeatedly to change the search speed.
Press  once, and then press  to slow forward.

AUDIO Select an audio language or channel.
SUBTITLE Select a subtitle language.
DISC MENU / 
POP-UP MENU

Access or exit the disc menu.

TOP MENU Access the main menu of a video disc.
Color buttons Select tasks or options for Blu-ray discs.

Navigate the menus.
Press  to rotate a picture clockwise or 
counter-clockwise during slideshow.

OK Confirm a selection or entry.
Return to a previous display menu.

Access more options during play.

10 БГ

2 Използване на Blu-ray диск плейъра
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно 
от помощта, която Philips предлага (например актуализиране на софтуера), регистрирайте 
продукта си на www.philips.com/welcome.

Основно управление на възпроизвеждането
По време на възпроизвеждане, използвайте следните бутони за 
управление

Бутон Действие
Z/x Спиране на възпроизвеждането.

Натиснете и задръжте (повече от 4 секунди) за 
отваряне/затваряне на отделението за диск.

[[ Пауза.
Натиснете неколкократно за бавно придвижване 
напред кадър по кадър.

B Стартиране или продължаване на възпроизвеждането.
?b/B? Преминаване към предишната или следващата песен, 

глава или файл.
m/M Превъртане назад или напред.

Натиснете неколкократно за да промените скоростта 
на търсене.
Натиснете веднъж [[, след което натиснете M за бавно 
придвижване напред.

AUDIO Избор на език или канал за звука.

SUBTITLE Избор на език за субтитрите.

DISK MENU / 
POP-UP MENU

Влизане или излизане от менюто на диска.

TOP MENU Достъп до главното меню на видео диска.

Цветни бутони Избор на задачи или опции за Blu-ray дискове.
▲▼b B Придвижваме в менютата.

Натиснете ▲▼ за да завъртите снимката по 

часовниковата стрелка или обратно на часовниковата 
стрелка по време на слайдшоу.

OK Потвърждаване на избор или въвеждане.

Връщане към предишното меню.

Достъп до повече опции по време на възпроизвеждане.
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Video, audio and picture options
More options are available for video or picture play from a disc or USB storage device. 

Video options

  
Access more options during video play.
• [Audio Language]: Select an audio language.
• [Subtitle Language]: Select a subtitle language.
• [Subtitle Shift]: Change the subtitle position on the screen. Press  to change the subtitle 

position.
• [Info]: Display play information.
• [Character Set]: Select a character set that supports the DivX video subtitle (only for DivX 

videos).
• [Time Search]: Skip to a specific time via the numeric buttons on the remote control.
• [2nd Audio Language]: Select the second audio language (only for Blu-ray discs that support 

BonusView).
• [2nd Subtitle Language]: Select the second subtitle language (only for Blu-ray discs that support 

BonusView).
• [Titles]: Select a title.
• [Chapters]: Select a chapter.
• [Angle List]: Select a camera angle.
• [Menus]: Display a disc menu.
• [PIP Selection] : Display a picture-in-picture window.
• [Zoom] : Zoom into a video picture. Press  to select a zoom factor.
• [Repeat] : Repeat a chapter or title.
• [Repeat A-B] : Mark two points within a chapter for repeat play, or turn off repeat mode.
• [Picture Settings] : Select a predefined color setting.

Note

Available video options depend on the video source. •

1

2
3
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Опции за видео, аудио и снимки
При гледането на видео или снимки от диск или USB памет има допълнителни опции.

Забележка

Видео опции

Достъп до повече опции при гледане на видео.

• [Audio Language]: Избор на език за звука
• [Subtitle Language]: Избор на език за субтитрите.
• [Subtitle Shift]: Смяна на позицията на субтитрите на екрана. Натиснете ▲▼ за да смените позицията 

на субтитрите.
• [Info]: Показване на информация.
• [Character Set]: Избор на набор от символи, които са съвместими със субтитрите на DivX видеото (само 
за DivX видео).

• [Time Search]: Прескачане към конкретно време чрез бутоните с цифри на дистанционното управление.
• [2nd Audio Language]: Избор на втория език на звука (само за Blu-ray дискове, които поддържат 

BonusView).
• [2nd Subtitle Language]: Избор на втория език на субтитрите (само за Blu-ray дискове, които поддържат 

BonusView).
• [Titles]: Избор на заглавие.
• [Chapters]: Избор на глава.
• [Angle List]: Избор на ъгъл на камерата.
• [Menus]: Показване на менюто на диска.
• [PIP Selection]: Показване на прозорец picture-in-picture (картина в картината).
• [Zoom]: Увеличение на видео картина. Натиснете bB за да изберете коефициент на увеличение.
• [Repeat]: Повтаряне на глава или заглавие.
• [Repeat A-B]: Маркиране на две точки в рамките на дадена глава за повтаряне, или изключване на 
повтарянето.

• [Picture Settings]: Избор на предварително дефинирана цветова настройка.

• Наличните видео опции зависят от видео източника.
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Picture options

  
Access more options during slideshow.
• [Rotate +90]: Rotate a picture 90 degrees clockwise.
• [Rotate -90]: Rotate a picture 90 degrees counter-clockwise.
• [Zoom]: Zoom into a picture. Press  to select a zoom factor.
• [Info]: Display picture information.
• [Duration per slide]: Set a display interval for a slideshow.
• [Slide Animation]: Select a transition effect for a slideshow.
• [Picture Settings]: Select a predefined color setting.
• [Repeat]: Repeat a selected folder.

Audio options

 
Press  repeatedly to cycle through the following options.

Repeat the current track.• 
Repeat all the tracks on the disc or folder.• 
Play audio tracks in a random loop.• 
Turn off a repeat mode.• 

1

2
3
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Опции за снимки

Достъп до повече опции при гледане на слайдшоу.

• [Rotate +90]: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
• [Rotate -90]: Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
• [Zoom]: Увеличаване на снимка. Натиснете ▲▼ за да изберете коефициент на увеличение.

• [Info]: Показване на информация за снимката.
• [Duration per slide]: Задаване на интервал на показване за слайдшоуто.
• [Slide Animation]: Избор на преходен ефект за слайдшоуто.
• [Picture Settings]: Избор на предварително дефинирана цветова настройка.
• [Repeat]: Повтаряне на избраната папка.

Видео опции

Натиснете неколкократно  за изреждане на следните опции.
• Повтаряне на текущата песен.
• Повтаряне на всички песни от диска или папката.
• Разбъркано повтаряне на песните.
• Изключване на повтарянето.



En
gl

is
h

13EN

DivX videos
You can play DivX videos from a disc or a USB storage device.
VOD code for DivX

Before you purchase DivX videos and play them on this player, register this player on www.• 
divx.com using the DivX VOD code. 
Display the DivX VOD code: press • , and select [Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD 
Code].

DivX subtitles
Press • SUBTITLE to select a language. 
If the subtitle do not appear correctly, change the character set that supports the DivX subtitle. • 
Select a character set: press  , and select [Character Set].

Character set Languages
[Standard] English, Albanian, Danish, Dutch, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish 

(Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and Turkish
[Central Europe] Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, 

Romanian, Slovak, Slovene and Sorbian
[Cyrillic] Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and 

Ukrainian
[Greek] Greek

Note

To play DivX DRM protected files from a USB storage device, connect this player to a TV through HDMI. •
To use the subtitles, make sure that the subtitle file has the same name as the DivX video file name. For  •
example, if the DivX video file is named “movie.avi”, save the subtitle file as “movie.srt”, or “movie.sub”. 
This player can play subtitle files in the following formats: .srt, .sub, .txt, .ssa, and .smi. •

Play a musical slideshow
Play music and pictures simultaneously to create a musical slideshow.
1 From a disc or connected USB storage device, play a music file.
2 Press , and go to the picture folder.
3 Select a picture from the same disc or USB, and press OK to start slideshow.
4 Press  to stop slideshow.
5 Press  again to stop music play.
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DivX видео
Можете да пускате DivX филми от диск или USB памет.

VOX код за DivX

• Преди да можете да купувате DivX филми и да ги пускате на този плейър, трябва да регистрирате 
плейъра на www.divx.com, като използвате DivX VOD кода.

• За да видите DivX VOD кода натиснете  и изберете [Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code].

DivX субтитри

• Натиснете SUBTITLE за да изберете език.

• Ако субтитрите не се показват правилно, сменете набора от символи с такъв, който е съвместим с DivX 
субтитрите. За да изберете набор от символи натиснете  и изберете [Character Set].

Пускане на музикално слайдшоу

Едновременно пускане на музика и снимки за създаване на музикално слайдшоу
1 Пуснете музикален файл от диск или свързана USB памет.
2 Натиснете  и отидете в папката със снимки.
3 Изберете снимка от същия диск или USB и натиснете OK за да започне слайдшоуто.
4 Натиснете x за да спрете слайдшоуто.
5 Натиснете x отново за да спрете музиката.

Забележка

Набор от символи Езици

[Standard] английски, албански, датски, холандски, фински, френски, келтски, немски, 
италиански, кюрдски (на латиница), норвежки, португалски, испански, шведски и 
турски

[CentralEurope] албански, хърватски, чешки, холандски, английски, немски, унгарски, ирландски, 
полски, румънски, словашки, словенски и сръбски

[Cyrillic] български, белоруски, английски, македонски, молдовски, руски, сръбски и 
украински

[Greek] Гръцки

• За да пускате DivX файлове, защитени с DRM от USB памет, свържете този плейър към телевизора чрез HDMI.
• За да използвате субтитрите, файлът със субтитрите трябва да е със същото име като името на DivX видео файла. 

Например, ако DivX видео файлът е "movie.avi", запазете файла със субтитрите като "movie.srt" или "movie.sub".
• Този плейър може да възпроизвежда файлове със субтитри в следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, и .smi.
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BonusView on Blu-ray
View special content (such as commentaries) in a small screen window.
This feature is only applicable to Blu-ray discs compatible with BonusView (also known as picture in 
picture).
1 During play, press .

The options menu is displayed. »

2 Select [PIP Selection] > [PIP], and press OK.
PIP options [1]/[2] depend on the video contents. »
The secondary video window is displayed. »

3 Select [2nd Audio Language] or [2nd Subtitle Language], and press OK.

BD-Live on Blu-ray
Access exclusive online services, such as movie trailers, games, ringtones and other bonus contents.
This feature is only applicable to Blu-ray discs that are BD-Live enabled.
1 Prepare the Internet connection and set up a network (see “Set up a network”).
2 Connect a USB storage device to this player.

A USB storage device is used to store the downloaded BD-Live content.• 
To delete the BD-Live previously downloaded on the USB storage device for memory • 
release, press  and select [Setup] > [Advanced] > [Clear memory].

3 Play a disc that is BD-Live enabled.
4 On the disc menu, select the BD-Live icon, and press OK.

BD-Live starts to load. The loading time depends on the disc and the Internet connection. »

5 On the BD-Live interface, select an item to access.

Note

BD-Live services vary from discs and countries. •
When you use BD-Live, data on the disc and this player are accessed by the content provider •
Use a USB storage device with at least 1GB of free space to store the download. •

14 БГ

BonusView при Blu-ray

Гледане на специално съдържание (като например коментари) в малък прозорец на екрана.
Тази функция е приложима само за Blu-ray дискове, които поддържат функцията BonusView (известна още 
като Picture-In-Picture – картина в картината).

1 По време на възпроизвеждане натиснете .

 ↳ Появява се менюто с опции.

2 Изберете [PIP Selection] > [PIP] и натиснете ОК.

 ↳ PIP опции [1]/[2] зависят от видео съдържанието.

 ↳ Появява се допълнителният видео прозорец.

3 Изберете [2nd Audio Language] или [2nd Subtitle Language] и натиснете ОК.

BD-Live при Blu-ray

Достъп до ексклузивни онлайн услуги, като филмови трейлъри, игри, рингтонове и друг вид бонусно 
съдържание. Тази функция е приложима само за Blu-ray дискове, които поддържат функцията BD-Live.

1 Пригответе интернет връзката и настройте мрежата (вижте "Настройка на мрежата").
2 Включете USB памет-устройство в плейъра.

• USB памет-устройството се използва за съхранение на изтегленото BD-Live съдържание.
• За да изтриете BD-Live съдържание, което сте изтеглили в USB памет-устройството преди време, с цел 
да освободите памет, натиснете  и изберете [Setup] > [Advanced] > [Clear memory].

3 Пускане на диск, който поддържа функцията BD-Live.
4 В менюто на диска, изберете иконата на BD-Live и натиснете OK.
↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето на зареждане зависи от диска и интернет връзката.

5 Изберете къде да влезете в интерфейса на BD-Live.

Забележка

• BD-Live услугите варират според диска и страната.
• Когато използвате BD-Live, доставчикът на съдържание осъществява достъп до данни в диска и плейъра.
• За съхранение на изтегленото съдържание използвайте USB памет-устройство с поне 1 GB свободно място.
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Set up a network
Connect this player to a computer network and the Internet to access the services:
• BD-Live: access online bonus features (applicable to Blu-ray discs that are BD-Live enabled)
• Update software: update the software of this player via the Internet.

Note

For wireless connection, you need to use an optional Philips Wi-Fi USB adapter (named WUB1110). •
The Wi-Fi USB Adapter (WUB1110) is not included. To purchase this adapter, visit shop.philips.com. If the  •
Philips online shop is not available in your country, please contact Philips customer service. For contact 
details, go to www.philips.com/support.

1 Connect this player to a computer network and the Internet, through wired (Ethernet) or 
wireless connection.

For Wi-Fi, connect a Philips Wi-Fi USB adapter (named WUB1110) to the • Wi-Fi port on 
the back of this player.

 

2 Perform the network installation.

1), Press .
2), Select [Setup], and press OK.
3), Select [Network] > [Network Installation], and press OK.
4), Follow the instructions on the TV screen to complete the installation.

Caution

Before you connect to a network, familiarize yourself with the network router, and networking principles.  •
If necessary, read documentation accompanying network components. Philips is not responsible for lost, 
damaged or corrupt data.
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Настройка на мрежата
Свържете този плейър към компютърна мрежа и интернет за достъп до следните услуги:

• BD-Live: достъп до бонусно онлайн съдържание (важи за Blu-ray дискове, които поддържат BD-Live)
• Актуализиране на софтуера: актуализиране на софтуера на този плейър чрез интернет.

Забележка

Внимание

• За безжична връзка трябва да използвате допълнителен Philips Wi-Fi USB адаптер (WUB1110).
• Wi-Fi USB адаптерът (WUB1110) не е включен в комплекта. За да закупите адаптера, посетете shop.philips.com. 

Ако онлайн магазинът на Philips не е достъпен във вашата страна, моля свържете се с отдела на Philips за 
обслужване на клиенти. За контакти посетете www.philips.com/support.

1 Свържете този плейър към компютърна мрежа и интернет чрез кабелна (Ethernet) или безжична връзка.

• За Wi-Fi връзка, свържете Philips Wi-Fi USB адаптер (WUB1110) към Wi-Fi порта на гърба на този плейър.

2 Направете инсталирането на мрежата.

1) Натиснете .
2) Изберете [Setup] и натиснете OK.
3) Изберете [Network] > [Network Installation] и натиснете OK.
4) Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да завършите инсталирането.

• Преди да свържете плейъра към мрежата, запознайте се с мрежовия рутер и принципите на мрежата. Ако е 
необходимо, прочетете документацията, придружаваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за 
изгубени, повредени или променени данни.
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Use Philips EasyLink
This player supports Philips EasyLink which uses the HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 
protocol. You can use a single remote control to control EasyLink compliant devices that are connected 
through HDMI. Philips does not guarantee 100% interoperability with all HDMI CEC devices.
1 Connect the HDMI CEC compliant devices through HDMI, and turn on the HDMI CEC 

operations on the TV and other connected devices (see the user manual of the TV or other 
devices for details).

2 Press .
3 Select [Setup]> [EasyLink].
4 Select [On] under the options: [EasyLink], [One Touch Play] and [One Touch Standby].

EasyLink function is turned on. »

One Touch Play
When you play a disc on this player, the TV automatically switches to the correct video input source.
One Touch Standby
When a connected device (for example TV) is put to standby with its own remote control, this 
player is put to standby automatically.

16 БГ

Използване на Philips EasyLink

Този плейър поддържа функцията Philips EasyLink, която използва протокола HDMI СЕС (Управление на 
потребителска електроника). Можете да използвате едно дистанционно управление, за да контролирате 
EasyLink-съвместимите устройства, който са свързани чрез HDMI конекторите. Philips не гарантира 100% 
съвместимост с всички HDMI СЕС устройства.
1 Свържете HDMI СЕС-съвместимите устройства чрез HDMI и активирайте HDMI СЕС функцията на 

телевизора и другите свързани устройства (за подробности вижте ръководството на телевизора и 
другите устройства).

2 Натиснете .
3 Изберете [Setup]> [EasyLink].
4 Изберете [OK] за опциите [EasyLink], [One Touch Play] и [One Touch Standby].
↳ Функцията EasyLink е включена.

Преминаване в режим на готовност с едно докосване
Когато превключите свързано устройство (например телевизор) в режим на готовност чрез собственото 
му дистанционно управление, този плейър автоматично преминава в режим на готовност.

Възпроизвеждане с едно докосване
Когато пуснете диск на този плейър, телевизорът автоматично се превключва на правилния видео вход.
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3 Change settings
This section helps you to change the settings of this player.

  

Note

You cannot change a menu option that is grayed out. •
To return to the previous menu, press  • . To exit the menu, press .

Picture
1 Press .
2 Select [Setup] > [Video] to access the video setup options.
• [TV Display]: Select a picture display format to fit the TV screen.
• [HDMI Video]: Select an HDMI video resolution.
• [HDMI Deep Color]: Display colors with more shades and hues when the video content is 

recorded in Deep Color and the TV supports this feature.
• [Picture Settings]: Select a predefined color setting.

Note

If you change a setting, make sure that the TV supports the new setting. •
For settings related to HDMI, the TV must be connected through HDMI. •
For the composite connection (via the  • VIDEO connector), select a video resolution of 480i/576i or 
480p/576p under [HDMI Video] to enable video output.

1

2

3
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Картина

1 Натиснете .
2 Изберете [Setup] > [Video], за да влезете в опциите за видео настройка.
• [TV Display]: Избор на формат на картината, който да пасва на екрана на телевизора.
• [HDMI Video]: Избор на HDMI видео резолюция.
• [HDMI Deep Color]: Показване на цветовете с повече отсенки и нюанси, когато видео съдържанието е 
записано в Deep Color и телевизорът поддържа тази функция.

• [Picture Settings]: Избор на предварително зададена цветова настройка.

3 Промяна на настройките

Забележка

Забележка

Този раздел ви помага да промените настройките на този плейър.

• Не можете да променените меню опция, която е в сиво.
• За да се върнете към предишното меню, натиснете . За да излезете от менюто, натиснете .

• Ако променените някоя настройка, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.
• За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да е свързан чрез HDMI.
• За комбинирана връзка (чрез VIDEO конектора), под опцията [HDMI Video] изберете видео 
резолюция 480i/576i или 480p/576p.
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Sound
1 Press .
2 Select [Setup] > [Audio] to access the audio setup options.
• [Night Mode]: Select quiet or full dynamic sound. Night mode decreases the volume of loud 

sound and increases the volume of soft sound (such as speech).
• [Neo 6]: Enable or disable a surround sound effect which is converted from 2.0 channel audio.
• [HDMI Audio]: Set an HDMI audio format when this player is connected through HDMI.
• [Digital Audio]: Select an audio format for the sound output when this player is connected 

through a digital connector (coaxial).
• [PCM Downsampling]: Set the sampling rate for PCM audio output when this player is 

connected through a digital connector (coaxial).

Note

For settings related to HDMI, the TV must be connected through HDMI. •
Night mode is only available for Dolby encoded DVD and Blu-ray discs. •

Network (installation, status...)
1 Press .
2 Select [Setup] > [Network] to access the network setup options.
• [Network Installation]: Start a wired or wireless installation to make the network work.
• [View Network Settings]: Display the current network status.
• [View Wireless Settings]: Display the current Wi-Fi status.

Preference (languages, parental control...)
1 Press .
2 Select [Setup] > [Preference] to access the preference setup options.
• [Menu language]: Select an onscreen display menu language.
• [Audio]: Select an audio language for video.
• [Subtitle]: Select a subtitle language for video.
• [Disc Menu]: Select a menu language for a video disc.
• [Parental Control]: Restrict access to discs that are encoded with ratings. Input “0000” to 

access the restriction options. To play all discs irrespective of the rating, select level “8”.
• [Screen Saver]: Enable or disable screen saver mode. If enabled, the screen enters idle mode 

after 10 minutes of inactivity (for example, in pause or stop mode).
• [Auto Subtitle Shift]: Enable or disable subtitle shift. If enabled, the subtitle position is changed 

automatically to fit the TV screen (this feature works with some Phiips TVs only).
• [Change Password]: Set or change a password to play a restricted disc. Input “0000” if you do 

not have a password or if you have forgotten your password.

18 БГ

Звук

1 Натиснете .
2 Изберете [Setup] > [Audio], за да влезете в опциите за аудио настройка.
• [Night Mode]: Избор на тих или пълен динамичен звук. Нощният режим намалява силата на шумните 
звуци, а увеличава силата на меките звуци (като например говор).

• [Neo 6]: Активиране или деактивиране на съраунд ефект, който се конвертира от 2.0-канално аудио.
• [HDMI Audio]: Задаване на HDMI аудио формат, когато този плейър е свързан чрез HDMI.
• [Digital Audio]: Избор на аудио формат, когато този плейър е свързан чрез цифров конектор 

(коаксиален).
• [PCM Downsampling]: Задаване на честота на семплиране за изходното PCM аудио, когато този 
плейър е свързан чрез цифров конектор (коаксиален).

Мрежа (инсталиране, статус ...)

1 Натиснете .
2 Изберете [Setup] > [Network], за да влезете в опциите за мрежова настройка.
• [Network Installation]: Стартиране на кабелна или безжична инсталация, за да заработи мрежата.
• [View Network Settings]: Показване на текущия статус на мрежата.
• [View Wireless Settings]: Показване на текущия Wi-Fi статус.

Предпочитания (езици, родителски контрол ...)
1 Натиснете .
2 Изберете [Setup] > [Preference], за да влезете в опциите за настройка на предпочитанията.
• [Menu language]: Избор на език за менюто на дисплея.
• [Audio]: Избор на език за звука на видеото.
• [Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
• [Disc Menu]: Избор на език за менюто на видео диска.
• [Parental Control]: Ограничаване на достъпа до дискове, които са кодирани с възрастова 
класификация. Въведете “0000” за достъп до ограничителните опции. За да могат да се пускат 
всякакви дискове, независимо от възрастовата класификация, изберете ниво "8".

• [Screen Saver]: Активиране или деактивиране на скрийнсейвъра. Ако е активиран, екранът преминава 
в пасивен режим след 10 минути неактивност (например, когато е на пауза или е спрян).

• [Auto Subtitle Shift]: Активиране или деактивиране на преместването на субтитрите. Ако е активирано, 
позицията на субтитрите се променя автоматично, така че да пасват на екрана на телевизора (тази 
функция работи само при някои телевизори Philips).

• [Change Password]: Задаване или промяна на парола за пускане на диск с ограничен достъп. Ако 
нямате парола или сте я забравили, въведете "0000".

Забележка

• За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да е свързан чрез HDMI.
• Night mode е на разположение само за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове.
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• [Display Panel]: Change the brightness of the display panel of the player.
• [Auto Standby]: Enable or disable auto standby. If enabled, the player switches to standby after 

30 minutes of inactivity (for example, in pause or stop mode).
• [VCD PBC]: Display or skip the content menu for VCD and SVCD.

Note

If your preferred language is not available for disc language, audio or subtitle, you can select  • [Other] from 
the menu options and input 4-digit language code which can be found at the back of this user manual.
If you select a language which is not available on a disc, this player uses the default language of the disc. •

Advanced options (clear memory...)
1 Press .
2 Select [Setup] > [Advanced] to access the advanced setup options.
• [BD-Live Security]: Restrict or allow access to BD-Live (only for non-commercial, users-

created BD-Live discs).
• [Software Update]: Select to update software from a network or from USB storage device.
• [Clear memory]: Delete the previous BD-Live download on the USB storage device. A “BUDA” 

folder is automatically created to store the BD-Live download.
• [DivX® VOD Code]: Display the DivX® registration code or the deregistration code for this 

player.
• [Version Info.]: Display the software version of this player.
• [Restore default settings]: Reset this player to the default settings made at the factory.

Note

You cannot restrict Internet access on commercial Blu-ray discs. •
Before you purchase DivX videos and play them on this player, register this player on www.divx.com with  •
the DivX VOD code.
You cannot reset a parental control setting to the default value. •
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Допълнителни опции (изчистване на паметта ...)

1 Натиснете .
2 Изберете [Setup] > [Advanced], за да влезете в опциите за допълнителни настройки.
• [BD-Live Security]: Ограничаване или позволяване на достъпа до BD-Live (само за създадени от 
потребители BD-Live дискове, които не се предлагат на пазара).

• [Software Update]: Актуализиране на софтуера от мрежата или от USB памет-устройство.
• [Clear memory]: Изчистване на предишно BD-Live съдържание, изтеглено в USB памет-устройството. 
Автоматично се създава папка "BUDA" за съхранение на изтегленото BD-Live съдържание.

• [DivX® VOD Code]: Показване на регистрационния DivX® код или на кода за де-регистрация за този 
плейър.

• [Version Info.]: Показване на версията на софтуера на този плейър.
• [Restore default settings]: Възстановяване на фабричните настройки на този плейър.

Забележка

Забележка

• [Display Panel]: Промяна на яркостта на дисплея на плейъра.
• [Auto Standby]: Активиране или деактивиране на автоматичното преминаване в режим на готовност. 
Ако е активирано, плейърът преминава в режим на готовност след 30 минути бездействие (например, 
когато е на пауза или е спрян).

• [VCD PBC]: Показване или пропускане на менюто със съдържание за VCD и SVCD дискове.

• Ако предпочитаният от вас език не е наличен като език за диска, звука или субтитрите, можете да изберете [Other] от 
менюто с опции и да въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство.

• Ако изберете език, който не е наличен на диска, този плейър използва езика по подразбиране на диска.

• Не можете да ограничите интернет достъпа на предлаганите на пазара Blu-ray дискове.
• Преди да закупите DivX филми и да ги пуснете на този плейър, регистрирайте плейъра на 

www.divx.com, като използвате DivX VOD кода.
• Настройката за родителски контрол не можете да се върне към фабричната настройка.
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4 Update software
Before you update the software of this player, check the current software version:

Press • , and then select [Setup] > [Advanced] > [Version Info.], and press OK.

Update software via the Internet
1 Connect the player to the Internet (see “Set up a network”).
2 Press , and select [Setup]. 
3 Select [Advanced] > [Software Update]> [Network].

If an upgrade media is detected, you are prompted to start the update. »

4 Follow the instructions on the TV screen to update the software.
When the update is complete, this player automatically turns off and on again. »

Update software via USB
1 Check the latest software version on www.philips.com/support.

Search for your model and click on “Software and drivers”.• 
2 Download the software into a USB storage device.

a Unzip the download, and make sure that the unzipped folder is named “UPG_ALL”.

b Put the “UPG_ALL” folder in the root directory.
3 Connect the USB storage device to the  (USB) connector on this player.
4 Press , and select [Setup]. 
5 Select [Advanced] > [Software Update]> [USB].

If an upgrade media is detected, you are prompted to start the update. »

6 Follow the instructions on the TV screen to update the software.
When the update is complete, this player automatically turns off and on again. »

Caution

Do not turn off the power or remove the USB storage device when the software update is in progress  •
because you might damage this player.

20 БГ

Актуализиране на софтуера чрез Интернет

1 Свържете плейъра към интернет (вижте "Настройка на мрежата").

2 Натиснете  и изберете [Setup].

3 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [Network].

↳ Ако бъде засечена медия за актуализация, получавате подканване да стартирате актуализацията.

4 Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

↳ Когато актуализацията завърши, този плейър автоматично се изключва и се включва отново.

4 Актуализиране на софтуера

Преди да актуализирате софтуера на този плейър, проверете текущата версия на софтуера:

• Натиснете , след което изберете [Setup] > [Advanced] > [Version Info.] и натиснете OK.

Актуализиране на софтуера чрез USB

1 Проверете най-новата версия на софтуера на www.philips.com/support.

• Потърсете вашия модел и кликнете върху “Software and drivers” (софтуер и драйвери).

2 Свалете софтуера в USB памет-устройство.

1 Разархивирайте софтуера и се уверете, че разархивираната папка се казва “UPG_ALL”.

2 Сложете папката “UPG_ALL” в основната директория.

3 Свържете USB памет-устройството към  (USB конектора на този плейър.

4 Натиснете  и изберете [Setup].

5 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].

↳ Ако бъде засечена медия за актуализация, получавате подканване да стартирате актуализацията.

6 Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

↳ Когато актуализацията завърши, този плейър автоматично се изключва и се включва отново.

Внимание

• Не изключвайте захранването и не вадете USB памет-устройството, докато трае актуализацията на 
софтуера, защото можете да повредите този плейър.
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5 Specifications

Note

Specifications are subject to change without notice •

Region code
This player can play discs with the following region codes.

DVD   Blu-ray Countries

  Europe, United Kingdom

  

Playable media
BD-Video• 
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)• 
VCD/SVCD• 
Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG files• 
DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media• 
USB storage device• 

File format
Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv• 
Audio: .mp3, .wma, .wav• 
Picture: .jpg, .gif, .png• 

Video
Signal system: PAL / NTSC• 
Composite video output: 1 Vp-p (75 ohm)• 
HDMI output 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24• 

Audio
2 Channel analog output• 

Audio Front L&R : 2 Vrms (> 1 kohm)• 
Digital output: 0.5 Vp-p (75 ohm)• 

Coaxial• 
HDMI output• 
Sampling frequency:• 

MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz• 
WMA: 44.1 kHz, 48 kHz• 

Constant bit rate:• 
MP3: 112 kbps - 320 kpbs• 
WMA: 48 kpbs - 192 kpbs• 

B
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5 Спецификации

Забележка

• Спецификациите подлежат на промени без предупреждение.

Регионален код
Този плейър може да възпроизвежда дискове със следните регионални кодове.

Страни

Великобритания

Съвместими мултимедии
• BD-Video
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• VCD/SVCD
• Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3, WMA, JPEG
• DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
• USB памет-устройства
Файлови формати
• Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Аудио: .mp3, .wma, .wav
• Снимки: .jpg, .gif, .png
Видео
• Система на сигнала: PAL/NTSC
• Комбиниран видео изход: 1 Vp-p (75 ohm)
• HDMI изход: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
Аудио
• 2-канален аналогов изход
• Звук отпред Л&Д: 2 Vrms (> 1 kohm)
• Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 ohm)
• Коаксиален
• HDMI изход
• Честота на семплиране:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
• Постоянен битрейт:
• MP3: 112 kbps - 320 kpbs
• WMA: 48 kpbs - 192 kpbs
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USB
Compatibility: Hi-Speed USB (2.0)• 
Class support: USB Mass Storage Class (UMS)• 
File system: FAT16, FAT32• 
Support HDD (a portable hard drive disc): an external power source may be needed.• 

Main unit
Power supply rating: AC 220-230V~, 50 Hz• 
Power consumption: 18 W• 
Power consumption in standby mode: < 0.25 W• 
Dimensions (w x h x d): 435 x 42 x 208.5 (mm) • 
Net Weight: 1.65 kg• 

Accessories supplied
Remote control and batteries• 
User manual• 
CD-ROM built in multi-lingual user manual (Continental Europe only)• 

Optional accessory
A wireless Philips USB adapter(named WUB1110, sold separately)• 

Multimedia connections: Wi-Fi 802.11b/g/n• 
Connectivity: Rear connection (USB)• 
Ambient temperature: 5 deg C to 40 deg C.• 
Dongle dimensions (W x H x D): 28.4 x 82 x 13.4 mm• 

Laser Specification
Laser Type (Diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)• 
Wave length: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)• 
Output power: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)• 

22 БГ

USB
• Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
• Поддръжка на клас: USB Mass Storage Class (UMS)
• Файл система: FAT16, FAT32
• Поддръжка на HDD (портативен твърд диск): може да е необходимо външно захранване.
Основен уред
• Захранване: AC 220-230 V, ~50 Hz
• Консумация: 18 W
• Консумация в режим на готовност: ≤ 0.25 W
• Размери (ШxВxД): 435 x 42 x 208.5 (mm)
• Нетно тегло: 1.65 kg
Включени в комплекта аксесоари
• Дистанционно управление и батерии
• Ръководство на потребителя
• CD-ROM с вградено многоезиково ръководство на потребителя (само за континентална Европа)
Аксесоар-опция
• Безжичен USB адаптер Philips (WUB1110, продава се отделно)

• Мултимедийни връзки: Wi-Fi 802.11b/g/n
• Свързаност: задно свързване (USB)
• Температура на околната среда: от 5° C до 40° C
• Размери на устройството: (ШxВxД): 28.4 x 82 x 13.4 (mm)

Спецификации на лазера
• Вид лазер (Диод): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
• Дължина на вълната: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)
• Изходна мощност: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)
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6 Troubleshooting

Warning

Risk of electric shock. Never remove the casing of the player.  •

To keep the warranty valid, never try to repair the player yourself. 
If you have problems using this player, check the following points before you request service. If you still 
have a problem, register your player and get support at www.philips.com/welcome. 
If you contact Philips, you will be asked for the model and serial number of this player. The model 
number and serial number are on the back of this player. Write the numbers here: 
Model No. __________________________
Serial No. ___________________________

Main unit
The buttons on this player do not work.

Disconnect this player from the power supply for a few minutes, and then reconnect.• 

Picture
No picture.

Make sure that the TV is switched to the correct source input for this player.• 
For the composite connection (via the • VIDEO connector) to the TV, on this player select a 
video resolution of 480i/576i or 480p/576p under [HDMI Video] to enable video output.

No picture on HDMI connection.
Make sure that the HDMI cable is not faulty. If it is faulty, replace with a new HDMI cable.• 
On the remote control, press •  and then press “731” (numeric buttons) to recover picture 
display. Or wait for 10 seconds for auto recovery.
If this player is connected to an unauthorized display device with an HDMI cable, the audio and • 
video signals may not be output.

The disc does not play high-definition video.
Make sure that the disc contains high-definition video.• 
Make sure that the TV supports high-definition video. • 

Sound
No audio output from the TV.

Make sure that the audio cables are connected to the audio input of the TV.• 
Make sure that the TV is switched to the correct source input for this player.• 

No audio output from the loudspeakers of the external audio device (home theater or amplifier).
Make sure that the audio cables are connected to the audio input of the audio device. • 
Switch the external audio device to the correct audio source input.• 
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За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте плейъра сами.
Ако имате проблеми при използването на този плейър, проверете следните точки преди да потърсите 
сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте своя плейър и получете помощ на 
www.philips.com/welcome.
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на вашия продукт. Номерът на 
модела и серийният номер се намират отзад на този плейър. Запишете номерата тук:
Модел № ___________________________
Сериен № ___________________________

Предупреждение

• Риск от токов удар. Никога не махайте обвивката на плейъра.

Основен уред

Бутоните на плейъра не работят.
• Изключете плейъра от контакта за няколко минути и отново го включете.

Картина

Няма картина
• Уверете се, че телевизорът е превключен на правилния източник за този плейър.

Няма картина при HDMI връзка
• Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Ако е повреден, сменете го с нов HDMI кабел.
• Натиснете  на дистанционното управление, след което натиснете "731" (бутони с цифри), за да се 
възстанови картината, или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване.

• Ако този плейър е свързан към неоторизирано показващо устройство с HDMI кабел, аудио и видео 
сигналите може да не се възпроизведат.

Дискът не се възпроизвежда с висока резолюция
• Уверете се, че дискът съдържа видео с висока резолюция.
• Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока резолюция.

Звук

Няма звук от телевизора
• Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио входа на телевизора.
• Уверете се, че телевизорът е превключен на правилния източник за този плейър.

Няма звук от тонколоните на външното аудио устройство (система за домашно кино или усилвател)
• Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио входа на аудио устройството.
• Превключете аудио устройството на правилния аудио източник.

6 Отстраняване на проблеми
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No sound on HDMI connection.
You may not hear any sound from the HDMI output if the connected device is non-HDCP • 
compliant or only DVI-compatible.

No secondary audio output for picture-in-picture feature.
When • [Bitstream] under the [HDMI Audio] or [Digital Audio] menu is selected, interactive 
sound like secondary sound for picture-in-picture feature is muted. Deselect [Bitstream]. 

Play
Cannot play a disc. 

Clean the disc. • 
Make sure that the disc is correctly loaded.• 
Make sure that this player supports the disc. See “Product specifications”.• 
Make sure that this player supports the region code of the DVD or BD.• 
For DVD±RW or DVD±R, make sure that the disc is finalized.• 

Cannot play DivX video files.
Make sure that the DivX video file is complete. •
Make sure that the video file name extension is correct. •
To play DivX DRM protected files from a USB storage device, connect this player to a TV  •
through HDMI.

DivX subtitles do not display correctly.
Make sure that the subtitle file has the same name as the DivX video file. •
Make sure that the subtitle file has an extension name supported by this player (.srt, .sub, .txt,  •
.ssa, or .smi).

Cannot read the contents of a connected USB storage.
Make sure that the format of the USB storage device is compatible with this player. •
Make sure that the file system on the USB storage device is supported by this player. •
For a portable hard drive disc (HDD), an external power source may be needed. •

‘No entry’ or ‘x’ sign appears on the TV.
The operation is not possible. •

EasyLink feature does not work.
Make sure that this player is connected to the Philips brand EasyLink TV, and the EasyLink • 
option is turned on (see “User your Blu-ray disc player” > “Use Philips EasyLink”).

Cannot access BD-Live features.
Make sure that this player is connected to the network (see “Use your Blu-ray disc player” > • 
“Set up a network”).
Make sure that the network installation is made (see “Use your Blu-ray disc player” > “Set up a • 
network”).
Make sure that the Blu-ray disc supports BD-Live features.• 
Clear memory storage (see “Change settings” > “Advanced options (clear memory...)”).• 
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Няма звук при HDMI връзка
• Може да не чувате звук от HDMI изхода ако свързаното устройство не е HDCP-съвместимо или е само 

DVI-съвместимо.

Няма допълнителен звук за функцията Picture-in-Picture
• Когато в менюто [HDMI Audio] или [Digital Audio] е избрана опцията [Bitstream], интерактивният звук, 
като този за функцията Picture-in-Picture, е спрян. Махнете избора [Bitstream].

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде възпроизведен
• Почистете диска.
• Уверете се, че дискът е правилно поставен.
• Уверете се, че дискът е съвместим с този плейър. Вижте "Спецификации".
• Уверете се, че този плейър поддържа регионалния код на DVD или BD диска.
• За DVD±RW или DVD±R, уверете се, че дискът е финализиран.

DivX видео файловете не могат да бъдат възпроизведени
• Уверете се, че DivX видео файлът е цял.
• Уверете се, че разширението на името на видео файла е правилно.
• За да пускате DivX файлове, защитени с DRM, от USB памет-устройство, свържете този плейър към 
телевизора чрез HDMI.

DivX субтитрите не се показват правилно
• Уверете се, че файлът със субтитрите е със същото име като DivX видео файла.
• Уверете се, че името на файла със субтитрите има разширение, което се поддържа от този плейър 

(.srt, .sub, .txt,
.ssa, or .smi).

Съдържанието на USB памет-устройството не може да бъде прочетено
• Уверете се, че форматът на USB памет-устройството е съвместим с този плейър.
• Уверете се, че файл-системата на USB памет-устройството е съвместима с този плейър.
• За портативен твърд диск (HDD) може да е необходимо външно захранване.

На телевизора се появява "No entry" или "х"
• Операцията не е възможна

Функцията EasyLink не работи
• Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизор Philips с EasyLink и функцията 

EasyLink е включена (вижте "Използване на Blu-ray диск плейъра" > "Използване на Philips EasyLink").

Нямам достъп до функциите на BD-Live
• Уверете се, че този плейър е свързван към мрежата (вижте "Използване на Blu-ray диск плейъра" > 

"Настройка на мрежата").
• Уверете се, че мрежата е инсталирана (вижте "Използване на Blu-ray диск плейъра" > "Настройка на 
мрежата").

• Уверете се, че Blu-ray дискът поддържа функцията BD-Live.
• Изчистете паметта (вижте "Промяна на настройките" > "Допълнителни опции (изчистване на 
паметта ...)")
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Network
Wireless network is not found or distorted.

Make sure that the wireless network is not disturbed by microwave ovens, DECT phones, or • 
other neighboring Wi-Fi devices. 
If the wireless network does not work properly, try a wired network installation (see “Set up a • 
network”).
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Мрежа

Безжичната мрежа не се открива или има смущения
• Уверете се, че безжичната мрежа не получава смущения от микровълнови фурни, DECT телефони или 
други съседни Wi-Fi устройства.

• Ако безжичната мрежа не работи както трябва, опитайте инсталация с кабелна мрежа (вижте 
"Настройка на мрежата").
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Trademarks

  ‘Blu-ray Disc’ and ‘Blu-ray Disc’ logo are trademarks.

  HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or 
registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

  Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

  Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other 
U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & 
DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes 
software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

  ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is 
an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and 
software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to 
play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the 
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to 
complete your registration.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, 
Inc. and are used under license.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including 
premium content. 

 

  

BONUSVIEW™
‘BD LIVE’ and ‘BONUSVIEW’ are trademarks of Blu-ray Disc Association.
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Търговски марки

"Blu-ray Disc" и логото на "Blu-ray Disc" са търговски марки.

интерфейс с висока резолюция) са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI 
licensing LLC в Съединените Щати и други страни.

HDMI и логото на HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface (Мултимедиен

Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.

Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ с номера: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 
7,272,567 и други издадени и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и символът са регистрирани 
търговски марки, а логата DTS-HD, HTS Master Audio и DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът 
включва софтуера. © DTS, Inc. Всички права запазени.

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX 
сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече 
информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.
ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде 
регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да получите вашия 
регистрационен код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство. Отидете 
на vod.divx.com за повече информация относно това как да завършите регистрацията.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и свързаните с тях лога са регистрирани търговски марки на DivX, 
Inc и се използват по лиценз.
DivX сертифицирано да възпроизвежда DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) видео до 1080p HD, 
включително премийно съдържание.

"BD LIVE" и "BONUSVIEW" са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
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‘AVCHD’ and ‘AVCHD’ logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 
and Sony Corporation.

  ‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

  Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun 
Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.
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"AVCHD" и логото "AVCHD" са търговски марки на Matsushita Electric Industrial Co, Ltd и Sony Corporation.

"DVD Video" е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Java и всички други търговски марки и лога Java са запазени марки или регистрирани търговски марки 
на Sun Microsystems, Inc в САЩ и/или други страни.
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
!esky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Езиков код
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NOTICE
SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT

THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT (“THIS AGREEMENT”) IS A LEGAL AND BINDING 
AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR ENTITY) AND PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT HIGH TECH CAMPUS 37, 5656 AE 
EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY 
“PHILIPS”). THIS AGREEMENT GIVES YOU THE RIGHT TO USE CERTAIN SOFTWARE (THE “SOFTWARE”) 
INCLUDING USER DOCUMENTATION IN ELECTRONIC FORM WHICH MAY HAVE BEEN PROVIDED 
SEPARATELY OR TOGETHER WITH A PHILIPS PRODUCT (THE “DEVICE”) OR A PC. BY DOWNLOADING, 
INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY ALL 
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE 
SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO 
NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID 
FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS 
FROM THE DATE OF PURCHASE. 

1. Grant of License. This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license to install 

into the temporary or permanent memory (i.e. RAM, hard disk, etc.) of the PC or the Device. 

2. Ownership. 

form, except that you may make one (1) copy of such printed materials for your back-up purposes only. 

3. License Restrictions. 

4. Termination of certain functionality. 

Media (“WM-DRM”) to protect the integrity of their content (“Secure Content”) so that their intellectual property, 

Български

СЪОБЩЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕР

НАСТОЯЩИЯТ ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕР ("ДОГОВОРЪТ") Е ЗАКОНЕН И ПРАВНО 
ЗАДЪЛЖАВАЩ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС (ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ) И "ФИЛИПС КЪНСЮМЪР ЛАЙФСТАЙЛ Б.В." 
– ХОЛАНДСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ТЕХ КАМПУС 37, 5656 АЙНДХОВЕН, 
ХОЛАНДИЯ И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ (ПООТДЕЛНО И КОЛЕКТИВНО НАРИЧАНИ " PHILIPS"). НАСТОЯЩИЯТ 
ДОГОВОР ВИ ДАВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОПРЕДЕЛЕН СОФТУЕР ("СОФТУЕРЪТ"), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, КОЯТО БИ МОГЛА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ОТДЕЛНО ИЛИ ЗАЕДНО С ПРОДУКТ НА 
PHILIPS ("ТЕХНИКАТА") ИЛИ РС. ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ДРУГА УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА, ВИЕ СТЕ 
СЪГЛАСНИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ПО ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С 
ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ, НЕ ИЗТЕГЛЯЙТЕ, ИНСТАЛИРАЙТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА. АКО СТЕ 
ПОЛУЧИЛИ СОФТУЕРА НА МАТЕРИАЛЕН НОСИТЕЛ, НАПРИМЕР CD БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАСТОЯЩИЯ 
ЛИЦЕНЗ, И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА, 
ЗАПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА СОФТУЕРА, АКО НИ ВЪРНЕТЕ СОФТУЕРА НЕИЗПОЛЗВАН С ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШЕНО 
ПЛАЩАНЕ, В СРОК ОТ 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. 

1. Предоставяне на Лиценз. С настоящия Договор ви се предоставя на неизключителен принцип, без право на 
преотстъпване и подлицензиране, лиценз да инсталирате и използвате на Техниката или на РС, в зависимост от 
конкретния случай, един (1) екземпляр от определената версия на Софтуера във формата на обектен код, 
съгласно определеното в потребителската документация, единствено за ваша лична употреба. Софтуерът се 
"използва", когато е зареден във временната или постоянната памет (напр. RAM, харддиск и др.) на РС или 
Техниката. 

2. Собственост. Софтуерът се лицензира, а не продава на вас. Настоящият Договор ви предоставя само правото да 
използвате Софтуера, но вие не придобивате никаква други права върху Софтуера, изрични или по подразбиране, 
освен посочените в настоящия Договор. Philips и неговите лицензодатели, си запазват всички права, 
собственост и интереси над и в Софтуера, включително всички патенти, авторски права, търговски 
тайни и други права на интелектуална собственост, които той включва. Софтеурът е защитен от 
законите за защита на авторското право, разпоредбите на международното право и други закони за 
интелектуалната собственост. Поради това, освен ако в настоящото изрично не е упоменато друго, 
вие нямате право да копирате Софтуера без предварителното писмено съгласие на Philips, с 
изключение на правото ви да направите едно (1) копие на Софтуера само като ваше архивно копие. 
Нямате право да копирате каквито и да било печатни материали към Софтуера, нито да 
отпечатвате повече от един (1) екземпляр от всяка потребителска документация, предоставена в 
електронен вид, с изключение на правото ви на едно (1) резервно копие само за ваша употреба. 

3. Ограничения на Лиценза. Освен ако в настоящото не е определено друго, вие няма да отдавате под наем, 
заемате, подлицензирате, продавате, отстъпвате, предоставяте срещу възнаграждение или прехвърляте по друг 
начин Софтуера. Вие няма да извършвате, както и няма да допуснете никое друго лице да извършва разместване, 
модифициране, декомпилиране или разкомплектоване на Софтуера, освен в степента, в която приложимото 
законодателство изрично забранява предходното ограничение. Вие нямате право да премахвате или унищожавате 
който и да било отличителен знак на продукта, обозначения за авторско право или друга маркировка за право на 
собственост или ограничения от Софтуера. Всички титули, съобщения за търговски марки, авторски и 
рестрикционни права ще се възпроизвеждат на вашето резервно копие на Софтуера. Нямате право да променяте 
или адаптирате Софтуера, да сливате Софтуера с друга програма или да създавате производни продукти въз 
основа на Софтуера. 

4. Прекратяване на определени функции. Софтуерът може да съдържа компоненти от определен лицензиран 
софтуер, включително софтуер лицензиран от Microsoft Corporation ("Майкрософт"), който изпълнява технологията 
за управление на цифрови права на Майкрософт за Windows Media. Доставчиците на съдържание използват 
технологията за управление на цифрови права за Windows Media ("WM-DRM"), за да защитят целостта на своето 
съдържание ("Защитено Съдържание"), за да попречат на присвояване на тяхната интелектуална собственост, 
включително и авторски права в такова съдържание. Вашата Техника може също да използва WM-DRM софтуер 
за прехвърляне или представяне на Защитено Съдържание ("WM-DRM Софтуер"). Ако сигурността на такъв WM-
DRM Софтуер е поставена на риск, Майкрософт може да отмени (от свое име или по искане на собствениците на 
Защитено Съдържание ("Собственици на Защитено Съдържание")) правото на WM-DRM Софтуера да придобива 
нови лицензи за копиране, съхраняване, пренос, визуализация и/или звуково представяне на Защитено 
Съдържание. Отмяната не променя способността на WM-DRM Софтуера да представя незащитено съдържание. 
Списък с отменен WM-DRM Софтуер се изпраща до вашия РС и/или до вашата Техника когато изтегляте лиценз 
за Защитено Съдържание. Във връзка с такъв лиценз, Майкрософт може също да качи списъци с отменени права 
на вашата Техника от името на Собственици на Защитено Съдържание, които да блокират способността на 
вашата Техника да копира, съхранява, показва, прехвърля и/или представя звуково Защитено Съдържание.



WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is the property of the 

To summarize, if the Software 
contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you desire to download, copy, store, display, 
transfer, and/or play is protected by the Microsoft WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure 
Content Owners, or Secure Content distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure 
Content even after you have paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of 
Philips is necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content. Philips 
does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content. 

5. Open Source Software.

6. Termination. 

shall survive the termination of this Agreement.

7. Upgrades.
by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this Agreement or 

8. Support Services. Philips is not obligated to provide technical or other support (“Support Services”) for the 

9. Limited Software Warranty. 

10. NO OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO NOT 
WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL MEET 
YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO 
ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED 
FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PHILIPS AND 
ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO THE 
SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT. 
PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY, STORE, DISPLAY, 

Собствениците на Защитено Съдържание може също да поискат от вас да извършите подобрение на някои от 
WM-DRM компонентите, разпространявани с този Софтуер ("WM-DRM Подобрения"), преди да получите достъп 
до тяхното съдържание. При опит да отворите Защитено Съдържание, WM-DRM Софтуерът на Майкрософт ще ви 
уведоми, че е необходимо WM-DRM Подобрение, след което ще поиска вашето съгласие, преди да изтегли WM-
DRM Подобрението. WM-DRM Софтуера на Philips е аналогичен. Ако отхвърлите подобрението, вие няма да може 
да получите достъп до Защитено Съдържание, за което се изисква WM-DRM Подобрение. Въпреки това, вие ще 
имате достъп до незащитено съдържание и до Защитено Съдържание, за което не се изисква подобрението. 
Функциите WM-DRM за достъп до интернет, като например придобиване на нови лицензи и/или извършване на 
необходимо WM-DRM Подобрение може да се изключат. При изключване на тези функции, вие все още можете да 
получите достъп до Защитено Съдържание, ако притежавате валиден лиценз за това съдържание, който вече е 
записан във вашата Техника. Въпреки това, вие няма да можете да използвате някои от функциите на WM-DRM 
Софтуер, необходими за интернет достъп, като възможността да изтегляте съдържание, за което се изисква WM-
DRM Подобрение. Всяка собственост и права на интелектуална собственост над или в Защитено Съдържание, са 
притежание на съответните собственици на Защитеното Съдържание, и подлежат на защита от съответните 
закони и спогодби за авторско право или друга интелектуална собственост. Настоящият Договор не ви предоставя 
правата да използвате такова Защитено Съдържание. В обобщение, ако Софтуерът съдържа WM-DRM 
компоненти на Майкрософт – Защитено Съдържание, което желаете да изтеглите, копирате, запазите, 
прехвърлите и/или разгледате, е защитено от WM-DRM компонентите на Майкрософт в Софтуера. 
Майкрософт, Собствениците на Защитено Съдържание или дилърите на Защитено Съдържание може да 
ви откажат достъп или да ограничат вашия достъп до Защитено Съдържание, дори и след като сте 
заплатили за него и/или сте го получили. Не са необходими нито вашето съгласие, нито съгласието на 
Philips, за да ви бъде отказан, отнет или ограничен по друг начин достъпа до Защитено Съдържание от 
тяхна страна. Philips не ви гарантира, че ще можете да изтегляте, копирате, запазите, визуализирате, 
прехвърляте и/или слушате Защитено Съдържание. 

5. Софтуер с отворен код. (а) Този софтуер може да съдържа компоненти, които подлежат на условия за отворен 
код, съгласно посоченото в документацията към Техниката. Настоящият Договор не се отнася до този софтуер 
като такъв. (б) Вашите лицензионни права по настоящия Договор не включват каквито и да било права или 
лицензи за използване, разпространяване или създаване на производни продукти от Софтуера, по всякакъв 
начин, който би представлявал предмет на разпоредбите за Отворен Код. "Разпоредбите за Отворен Код" 
означава условията по всеки лиценз, които пряко или косвено (1) пораждат или биха могли да породят 
задължения за Philips по отношение на Софтуера и/или продукти, които са негови производни; или (2) предоставят 
или биха могли да предоставят на всяко друго лице всякакви права или защити по силата на правата на 
интелектуална собственост или имуществени права над Софтуера или продукти, които са негови производни. 

6. Прекратяване. Настоящият Договор влиза в сила при инсталацията или при първа употреба на Софтуера и се 
прекратява (i) по решение на Philips, поради неизпълнение на някоя от разпоредбите на Договора, или (ii) при 
унищожаване на всички копия от Софтуера и свързаните с него материали, предоставени ви от Philips по силата 
на настоящото. Правата на Philips и вашите задължения остават в сила след прекратяване на настоящия Договор. 

7. Подобрения. Единствено по свое усмотрение, Philips може да извършва подобрения по Софтуера, чрез общо 
публикуване на сайт или посредством други начини или способи. Такива подобрения може да ви бъдат 
предоставяни съгласно условията на настоящия Договор или за да ви бъдат предоставени, може да се изисква да 
приемете друго споразумение. 

8. Поддръжка. Philips не е задължена да осигурява техническа или друга поддръжка ("Поддръжка") за Софтуера. 
Ако Philips ви предостави услуги по Поддръжка, те ще се регламентират от различни условия, договорени между 
вас и Philips. 

9. Ограничена Гаранция за Софтуера. Philips предоставя Софтуера "такъв, какъвто е" и без каквато и да било 
гаранция, освен че Софтуерът изрично ще работи в съответствие с документацията към Софтуера, за период от 
една година след по-рано настъпилото от: първото изтегляне, инсталация или използване на Софтуера. 
Единствената отговорност на Philips и вашата единствена компенсация за неизпълнение на тази гаранция ще 
бъде, по избор на Philips, или (а) да ви бъде възстановена сумата (ако има такава), която сте заплатили за 
Софтуера; или (б) да бъде поправен или подменен Софтуерът, който не съответства на настоящата гаранция и е 
върнат на Philips с копие от вашата разписка. Тази ограничена гаранция е недействителна, ако дефекта на 
Софтуера се дължи на авария, злоупотреба, неправилна употреба или използване не по предназначение. Всяка 
подмяна на Софтуера получава гаранция за по-дългото от: остатъка на първоначалния срок или тридесет (30) 
дни. Тази ограничена гаранция не важи за вас, ако Софтуерът ви е бил предоставен безплатно само за преценка. 

10. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ ГАРАНЦИИ. ОСВЕН ОПРЕДЕЛЕНОТО ПО-ГОРЕ, PHILIPS ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ 
ГАРАНТИРАТ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗОТКАЗНО, ИЛИ ЧЕ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. 
ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕР, С КОЙТО ДА ПОСТИГНЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ВАС РЕЗУЛТАТИ, КАКТО И 
ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ НЕГО РЕЗУЛТАТИ. В МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА 
СТЕПЕН, PHILIPS И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, 
ТОЧНОСТ ИЛИ ЗАВЪРШЕНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО МАТЕРИАЛИ. НЕ СЕ 
ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА. PHILIPS НЕ ВИ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЯТЕ, КОПИРАТЕ, 
ПОКАЗВАТЕ, ПРЕХВЪРЛЯТЕ И/ИЛИ ПРОСЛУШВАТЕ ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. 



11. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE LIABLE 
FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS 
INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER PECUNIARY 
LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE 
OR FIVE POUNDS STERLING (5.00). 

12. Trademarks.

to use any such trademarks. 

13. Export Administration. 

14. Governing law. 

15. General. 

EULA-English (UK) 

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. При никакви обстоятелства Philips или неговите лицензодатели не носят 
отговорност за каквито и да било последващи, извънредни, косвени, инцидентни или наказателни щети от 
всякакво естество, включително, но без ограничение и щети за пропуснати печалби или ползи, прекъсване на 
работен процес, загуба на служебна информация, загуба на данни, загуба на функционалност или друга 
материална загуба, дори и Philips или неговите лицензодатели да са били уведомени за такива възможни щети. В 
никакъв случай сумарната отговорност на Philips или неговите лицензодатели за щети, произтекли във връзка с 
този договор, няма да надвишават цената, която действително е заплатена от вас за софтуера, или стойността от 
пет лири стерлинги (5.00). 

12. Търговски марки. Някои от названията на продуктите и на Philips, използвани в настоящия Договор, Софтуера и 
печатната документация за потребителя, може да съдържат търговски марки на Philips, неговите лицензодатели 
или други лица. Вие нямате право да използвате нито една от тези търговски марки. 

13. Контрол на износа. Вие приемате да не изнасяте или реекспортирате пряко или непряко Софтуера в която и да 
било държава, за която по Закона за контрол на износа на САЩ или всички подобни закони или разпоредби на 
САЩ се изисква разрешително за износ или друго разрешително от правителството на САЩ, освен ако 
разрешителното за износ или съгласието не са получени преди това. Чрез изтегляне или инсталиране на 
Софтуера вие сте съгласни да спазвате настоящата клауза за Износа.  

14. Регламентиращо законодателство. Настоящият Договор се регламентира от законите на вашата страна по 
местожителство, без да се вземат предвид принципите на конфликт на законодателства. Всеки спор между вас и 
Philips относно настоящия Договор ще подлежи неизключително на юрисдикцията на съдилищата във вашата 
страна по местоживеене. 

15. Обща разпоредба. Настоящият Договор съдържа цялостното споразумение между вас и Philips, и отменя всички 
предходни декларации, ангажименти или други отношения или обявления във връзка със Софтуера и 
потребителската документация. В случай че някоя част на Договора бъде обявена за невалидна, останалата част 
от този Договор остава валиден с пълна сила и действие. Настоящият Договор не отменя определените със закон 
права на всяка страна, която се явява потребител. 

EULA-Английски (Великобритания)
Септември 2009 г.
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License Texts and Acknowledgements for any open source software used in 
this Philips product

Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual, or in the supplied safety 

1. U-boot
#

#

#

#

#

#

2. Linux kernel

Preamble
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0.  

1. 

2. 
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3. 

associated interface def inition f iles, plus the scripts used to control compilation and installation of the 

4.

5. 

6. 

7.
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8.

9.

10.

NO WARRANTY
11. 

12.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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3.  Busybox, the Linux IR control package and SquashFS

4. DirectFB, glibc, libusb-compat,libusb and mtd-utils

Preamble
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0.

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
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1.

2. 

3.

4. 

5.
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If such an object f ile uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small 

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NO WARRANTY
15. 
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16. 

END OF TERMS AND CONDITIONS

5. IJG: JPEG software decoder

OSS_common_4.1_CCR_for new style.indd   10 1/13/2011   10:47:21 AM



11

6. WPA Supplicant

7. Unicode Bidirectional Algorithm

OSS_common_4.1_CCR_for new style.indd   11 1/13/2011   10:47:21 AM



OSS_common_4.1_CCR_for new style.indd   12 1/13/2011   10:47:22 AM



8. OpenSSL.
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9. Zlib general purpose compression library

10. cURL
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11. Freetype, a Free, High-Quality, and Portable Font Engine

…

…

… 

12. International Components for Unicode
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13. Expat

14. DNS Resolver

15. getnameinfo, getaddrinfo
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16. libpng

Gilles Vollant
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17. SQLite
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